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Nr Date Title Medium 

1 18.06.2013 BASTION - partner projektu Służba Zdrowia 

2 27.02.2013 Zdobywca wielomilionowych grantów - 

prof. Zbigniew Gaciong 

Puls Medycyny 

3 06.06.2013 Bastion w Parlamencie Europejskim Puls Medycyny 

4 15.02.2013 Ponad 18 mln PLN od Komisji 

Europejskiej na badania w 

obszarze onkologii realizowane przez 

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny 

Biotechnologia.pl 

5 25.06.2013 Najnowsze trendy w obszarze genetyki 

nowotworów 

Biotechnologia.pl 

6 19.06.2013 Call to create stronger mechanisms and 

structures for translational medicine 

ScienceBussiness.net 

7 15.05.2013 Cancer genetics for medical community – 

Najnowsze trendy 

w obszarze genetyki nowotworów 

Medexpress.pl 

8 20.05.2013 Cancer genetics for medical community 

najnowsze trendy w obszarze genetyki 

nowotworów 

Służba Zdrowia 

9 06.05.2013 Badania naukowe: sukces wymaga dobrej 

organizacji 

Hematoonkologia.pl 

10 22.05.2013 From Basic to Translational Research in 

Oncology 

cordis.europa.eu 

11 25.06.2013 Honorowe patronaty Ministerstwa 

Zdrowia 

Ministerstwo Zdrowia 

12 20.06.2013 It is tine to change the academic mindset 

nad engage with industry 

ScienceBussiness.net 

13 01.03.2013 Projekt BASTION Nowotwory 

Journal of Oncology 

14 13.06.2013 Najnowsze trendy w obszarze genetyki 

nowotworów 

Medycyna praktyczna 

15 13.06.2013 Szkolenia Medycyna praktyczna 

16 12.06.2013 Cancer genetics for medical comunity kbb.pan.pl 

17 29.11.2012 Ruszył projekt BASTION Kurier medycyny praktycznej 

18 17.06.2013 Bastion: nowe trendy w onkologii Medexpress.pl 

19 01.12.2013 Na ratunek chorym: onkologia 

doświadczalna 

Program pierwszy polskiego 

radia 

20 18.06.2013 Najnowsze trendy w obszarze genetyki 

nowotworów - Konferencja WUM 

(projekt BASTIO 

Gazeta lekarska 

21 01.06.2013 WUM: projekt BASTION - konferencja 

nt. najnowszych trendów w diagnostyce 

onkologicznej 

Rynek Zdrowia - newsletter 



 

 

22 16.06.2013 BASTION: 

Nowe trendy w onkologii 

Medexpress.pl 

23 28.05.2013 Najnowsze trendy w obszarze genetyki 

nowotworów - 

Konferencja organizowana przez 

Warszawski 

Uniwersytet Medyczny w ramach projektu 

BASTION 

Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego 

24 02.04.2013 Cancer genetics for medical comunity Polskie Towarzystwo 

Onkologiczne PTO NUMER 

7_13 - newsletter 

25 16.04.2013 Cancer genetics for medical comunity Polskie Towarzystwo 

Onkologiczne PTO NUMER 

8_13 - newsletter 

26 30.04.2013 Cancer genetics for medical comunity Polskie Towarzystwo 

Onkologiczne PTO NUMER 

9_13 - newsletter 

27 14.05.2013 Cancer genetics for medical comunity Polskie Towarzystwo 

Onkologiczne PTO NUMER 

10_13 - newsletter 

28 28.05.2013 Cancer genetics for medical comunity Polskie Towarzystwo 

Onkologiczne PTO NUMER 

11_13 - newsletter 

29 12.06.2013 Na Warszawskim Uniwersytecie 

Medycznym Odbędzie się konferencja: 

Najnowsze trendy w obszarze genetyki 

nowotworów 

Europa Colon 

30 24.05.2013 Sukces wymaga organizacji Bankier.pl 

31 28.05.2013 Sukces wymaga organizacji Rynek Zdrowia  

32 29.05.2013 Sukces wymaga organizacji Onet.pl 

33 22.05.2013 BASTION od badań podstawowych do 

zastosowań praktycznych w onkologii 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

verify-www.com 

34 06.06.2013 Warszawski Uniwersytet Medyczny na 

panelu poświęconym zarządzaniu 

innowacją 

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny 

35 17.06.2013 „Najnowsze trendy w obszarze genetyki 

nowotworów” – 

konferencja organizowana przez 

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny w ramach projektu BASTION 

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny 

36 26.06.2013 Najnowsze trendy w obszarze genetyki 

nowotworów 

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny 

37 28.05.2013 Sukces wymaga organizacji Rynek Zdrowia 

38 26.06.2013 Warszawski Uniwersytet Medyczny 

organizatorem panelu poświęconym 

zarządzaniu innowacją 

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny 



 

 

39 06.06.2013 Z życia uczelni: Warszawski Uniwersytet 

Medyczny organizatorem panelu 

poświęconym zarządzaniu innowacją 

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny 

40 28.05.2013 Sukces wymaga organizacji Rynek Zdrowia.pl 

41 28.05.2013 „Najnowsze trendy w obszarze genetyki 

nowotworów” – 

konferencja organizowana przez 

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny w ramach projektu BASTION 

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny 

42 28.05.2013 Współpraca Europa Colon 

43 22.05.2013 WUM stawia na naukę Puls Medycyny 

44 28.05.2013 Sukces wymaga organizacji rynekzdrowia.pl 

45 18.06.2013 WUM stawia na naukę pullsmedycyny.pl 

46 22.05.2013 WUM unijne wsparcie dla rozwoju 

onkologii doświadczalnej 

Rynek Zdrowia 

47 22.05.2013 Projekt BASTION Nowotwory 

48 07.06.2013 Wystąpienie prof. Jerzego Buzka w 

parlamencie Europejskim 

youTube.com 

49 15.05.2013 Badania naukowe: sukces wymaga dobrej 

organizacji 

Onkohematologia 

50 27.06.2013 Najnowsze trędy w obszarze genetyki 

nowotworów 

Gazeta lekarska - komunikaty 

51 27.06.2013 O spersonalizowanej onkologii opowiada 

prof. Jakub Gołąb 

Money.pl 

52 27.06.2013 Ponad 18 mln PLN od Komisji 

Europejskiej na badania w obszarze 

onkologii realizowane przez Warszawski 

Uniwersytet Medyczny money.pl 

Money.pl 

53 27.06.2013 Najnowsze trędy w obszarze genetyki 

nowotworów konferencja 

Studenci medycyny 

54 27.06.2013 Najnowsze trędy w obszarze genetyki 

nowotworów konferencja zorganizowana 

przez Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Studenci medycyny 

55 15.07.2013 Przyszłość terapii onkologicznych 

dostosowanie do konkretnych mutacji 

genowych 

Rynek Zdrowia 

56 15.07.2013 Przyszłość terapii onkologicznych 

dostosowanie do konkretnych mutacji 

genowych 

Rynek Zdrowia 

57 15.07.2013 Przyszłość terapii onkologicznych 

dostosowanie do konkretnych mutacji 

genowych 

Rynek Zdrowia 

58 15.07.2013 Przyszłość terapii onkologicznych 

dostosowanie do konkretnych mutacji 

genowych 

Rynek Zdrowia 



 

 

59 22.08.2013 BASTION – badania w obszarze 

onkologii realizowane przez 

WUM 

Zdrowie wiesz jak 

60 22.08.2013 BASTION – badania w obszarze 

onkologii realizowane przez 

WUM 

Zdrowie wiesz jak 

61 22.08.2013 Partnerzy BASTION Biotechnologia.pl 

62 15.08.2013 Jak powstają nowotwory Zdrowie wiesz jak 

63 15.08.2013 Jak powstają nowotwory Zdrowie wiesz jak 

64 15.08.2013 Jak powstają nowotwory Zdrowie wiesz jak 

65 21.11.2013 Jak udławic szpiczaka - rozmowa z dr 

Dominiką Nowis 

Biotechnologia.pl 

66 10.10.2013 Jakie cechy mają komórki nowotworowe  Zdrowie wiesz jak 

67 10.10.2013 Jakie cechy mają komórki nowotworowe  Zdrowie wiesz jak 

68 23.10.2013 Możemy odkryć mechanizm 

nowotworzenia - prof. Gaciong 

Biotechnologia.pl 

69 22.08.2013 BASTION from basic to translational 

research in oncology 

Medexpress.pl 

70 01.06.2013 Najnowsze trendy w obszarze 

genetyki nowotworów 

Medycyna Dydaktyka 

Wychowanie 

71 01.09.2012 Projekt BASTION 

szansa dla onkologii 

Medycyna Dydaktyka 

Wychowanie 

72 22.08.2013 Sukces wymaga organizacji Onet.pl 

73 22.08.2013 prof Gołąb o swoich badaniach nad 

terapią fotodynamiczną 

 Openmedica lekarz onkolog  

74 16.10.2013 Po naszych badaniach diagnoza została 

postawiona niemal natychmiast o 

rewolucyjnej metodzie analizy genomu 

rozmawiamy z prof. Rafałem Płoskim  

Biotechnologia.pl 

75 22.08.2013 Sukces wymaga organizacji Onet Wiadomości 

76 22.08.2013 Wykład prof. J. Gołąba: czym są 

nowotwory? 

YouTube.com 

77 24.08.2013 Partnerzy serwisu - BASTION Zdrowie wiesz jak 

78 24.08.2013 dr Radosław Zagozdzon - wywiad Openmedica 

79 05.09.2013 Przyczyny powstawania nowotworów Wykop.pl 

80 05.08.2013 Wywiad z profesorem Jakubem Gołąbem YouTube.com 

81 24.07.2013 Panel poświęcony zarządzaniu innowacją 

- Warszawski Uniwersytet Medyczny 

YouTube.com 

82 18.07.2013 Czym są nowotwory? youTube.com 

83 16.04.2013 Cancer genetics for medical comunity Polskie Towarzystwo 

Onkologiczne - newsletter 

84 28.05.2013 Cancer genetics for medical comunity Polskie Towarzystwo 

Onkologiczne  



 

 

85 11.06.2013 Cancer genetics for medical comunity Polskie Towarzystwo 

Onkologiczne PTO NUMER 

12_13 - newsletter 

86 14,05.2013 Cancer genetics for medical comunity Polskie Towarzystwo 

Onkologiczne 

87 17.01.2014 Finansowanie innowacji w medycynie z 

funduszy UE 

Rynek Zdrowia 

88 18.01.2014 Wynalazca leków. Rozwój cywilizacji 

sprawia, że częściej chorujemy na raka 

NaTemat 

89 22.01.2014 Europejskie pieniądze na badania 

naukowe: dlaczego sięgamy po nie tak 

rzadko? 

Rynek Zdrowia 

90 22.01.2014 Europejskie pieniądze na badania 

naukowe: dlaczego sięgamy po nie tak 

rzadko? 

Rynek Zdrowia 

91 22.01.2014 Europejskie pieniądze na badania 

naukowe: dlaczego sięgamy po nie tak 

rzadko? 

Rynek Zdrowia 

92 22.01.2014 Europejskie pieniądze na badania 

naukowe: dlaczego sięgamy po nie tak 

rzadko? 

Rynek Zdrowia 

93 17.01.2014 170 mln euro do wzięcia. Czy Polska tym 

razem lepiej sobie 

poradzi? 

Medexpress.pl 

94 10.01.2014 Konferencja poświęcona projektom w 

ramach IMI 

Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie 

95 20.01.2014 Do 8 kwietnia polscy naukowcy mogą 

aplikować o 170 mln € w 

ramach ostatniej tury naboru do IMI! 

Biotechnologia.pl 

96 17.01.2014 Jak zdobyć 170 mln € na badania 

biomedyczne? 

INFARMA 

97 17.01.2014 Jak pozyskiwać fundusze na badania z UE 

i firm farmaceutycznych – 

konferencja 

Manko.pl 

98 17.01.2014 Jak zdobyć 170 mln na badania 

biomedyczne? 

Gazeta.pl 

99 20.12.2013 Konferencja poświęcona sposobom 

aplikowania o środki przeznaczone na 

badania biomedyczne. 

Polska Grupa Raka Płuca 

100 12.01.2014 11 konkurs w ramach Innovative 

Medicines Initiative IMI 

Służba Zdrowia 

101 17.01.2014 Jak zdobyć 170 mln € na badania 

biomedyczne? 

media.netpr.pl 

102 17.01.2014 Można zgłaszać wnioski o dotacje na 

badania nad lekami przyszłości 

money.pl 

103 17.01.2014 Nawet się nie staramy o pieniądze na 

naukę 

medycyna praktyczna 



 

 

104 17.01.2014 Konferencja poświęcona finansowaniu 

innowacyjnych 

badań w medycynie ze środków Unii 

Europejskiej 

Polska Agencja Prasowa 

105 17.01.2014 Innovative Medicines Initiative - IMI. Polskie Towarzystwo 

Onkologii Klinicznej 

106 03.01.2014 konferencja poświęcona pozyskiwaniu 

funduszy na badania biomedyczne z IMI | 

BASTION 

Polska Sieć Kobiet Nauki 

107 22.01.2014 Są pieniądze na badania 

naukowe, ale nie potrafimy z 

nich korzystać 

Portal Samorządowy 

108 17.01.2014 Konferencja poświęcona finansowaniu 

innowacyjnych 

badań w medycynie ze środków Unii 

Europejskiej 

PAP 

109 17.01.2014 Konferencja poświęcona pozyskiwaniu 

funduszy na badania biomedyczne 

Laboratoria.net 

110 30.01.2014 Sukces naukowców z projektu BASTION Warszawski Uniwersytet 

Medyczny 

111 17.01.2014 Konferencja poświęcona pozyskiwaniu 

funduszy na badania biomedyczne 

Biotechnologia.pl 

112 17.01.2014 Konferencja poświęcona pozyskiwaniu 

funduszy na badania biomedyczne 

Uniwersytet Warszawski 

113 16.12.2013 INFARMA współorganizatorek 

konferencji poświęconej pozyskiwaniu 

funduszy na badania biomedyczne z IMI 

INFARMA 

114 17.01.2014 Konferencja poświęcona pozyskiwaniu 

funduszy na badania biomedyczne 

Infofarm facebook 

115 17.01.2014 Konferencja poświęcona pozyskiwaniu 

funduszy na badania biomedyczne 

Klaster FileScience 

116 30.12.2014 Konferencja poświęcona pozyskiwaniu 

funduszy na badania biomedyczne 

Laboratoria.net 

117 12.12.2013 Konferencja poświęcona pozyskiwaniu 

funduszy na badania biomedyczne 

money.pl 

118 09.12.2013 Jedyna w Polsce konferencja poświęcona 

pozyskiwaniu funduszy na badania 

biomedyczne z IMI 

Pharmaceutical Representative 

119 26.12.2014 17 stycznia na Warszawskim 

Uniwersytecie Medycznym odbędzie się 

konferencja 

Wydział Biologii - Uniwersytet 

Warszawski 

120 26.12.2014 Konferencja poświęcona pozyskiwaniu 

funduszy na badania biomedyczne 

Wydział Biologii - Uniwersytet 

Warszawski 

121 30.12.2013 Innovative Medicines Initiative — jak 

aplikować? 

Biuletyn Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika 

122 17.01.2014 Konferencja poświęcona pozyskiwaniu 

funduszy na badania 

biomedyczne 

Laboratoria.net 



 

 

123 07.01.2014 Jak pozyskiwać fundusze na badania z UE 

i firm farmaceutycznych - 

konferencja 

konferencje 24h.pl 

124 03.01.2014 Jak pozyskiwać fundusze na badania z UE 

i firm 

farmaceutycznych - konferencja 

PAP 

125 17.01.2014 Jak zdobyć 170 mln € na badania 

biomedyczne? 

eGospodarka.pl 

126 17.01.2014 Jak zdobyć 170 mln € na badania 

biomedyczne? 

ABCzdrowia.pl 

127 17.01.2014 Jak zdobyć 170 mln € na badania 

biomedyczne? 

ciastolina.pl 

128 17.01.2014 Jak zdobyć 170 mln € na badania 

biomedyczne? 

guwernantka.pl 

129 17.01.2014 Jak zdobyć 170 mln € na badania 

biomedyczne? 

IDG.pl 

130 17.01.2014 Jak zdobyć 170 mln € na badania 

biomedyczne? 

mojeoplaty.pl 

131 17.01.2014 Jak zdobyć 170 mln € na badania 

biomedyczne? 

eKliniki.pl 

132 17.01.2014 Jak zdobyć 170 mln € na badania 

biomedyczne? 

dzieckoalergiczne.pl 

133 17.01.2014 Jak zdobyć 170 mln € na badania 

biomedyczne? 

Świat przemysłu 

farmaceutycznego 

134 17.01.2014 Jak zdobyć 170 mln € na badania 

biomedyczne? 

ForumFarmaceutyczne.pl 

135 17.01.2014 Jak zdobyć 170 mln € na badania 

biomedyczne? 

Wprost.pl 

136 17.01.2014 Konferencja poświęcona pozyskiwaniu 

funduszy na badania biomedyczne z 

IMI 

Laborant.pl 

137 17.01.2014 Jedyna w Polsce konferencja poświęcona 

pozyskiwaniu funduszy na badania 

biomedyczne z IMI 

Biotechnologia.pl 

138 17.01.2014 Konferencja poświęcona projektom w 

ramach IMI 

studenciMedycyny.pl 

139 11.01.2014 Europejskie pieniądze na badania 

naukowe: dlaczego sięgamy po nie tak 

rzadko? 

Facebook rynek zdrowia 

140 22.01.2014 Są pieniądze na badania naukowe, ale 

nie potrafimy z nich korzystać 

Wnp.pl 

141 10.01.2014 Konferencja poświęcona pozyskiwaniu 

funduszy na badania biomedyczne z IMI 

Politechnika Łódzka 

142 21.01.2014 Europejskie pieniądze na badania 

naukowe: dlaczego 

sięgamy po nie tak rzadko? 

Money.pl 



 

 

143 17.01.2014 Jak zdobyć 170 mln na badania 

biomedyczne? 

Pieniadze.gazeta.pl 

144 17.01.2014 Można zgłaszać wnioski o dotacje na 

badania nad lekami przyszłości 

Gazeta.pl 

145 02.01.2014 Sekwencjonowanie następnej generacji_ 

rewolucja w genetyce i onkogenetyce 

(Prof Rafał Płoski)  

YouTube.com 

146 13.12.2013 Wykład prof Jakuba Gołąba podczas 

Letniej Akademii Onkologicznej dla 

dziennikarzy 2013 

YouTube.com 

147 15.05.2013 Nagrody Prezesa Rady Ministrów -  

premier Donald Tusk minister  Barbara 

Kudrycka 

TV Parlament 

 

 

 



18.06.2013 • „Służba Zdrowia” - czasopismo medyczne •

www.sluzbazdrowia.com.pl 1/2

Szukaj

wpisz i naciśnij Enter

 

1. Zapalenia uszu – klasyfikacja, diagnostyka, leczenie

2. Zapalenia spojówek

3. Borelioza - choroba przenoszona przez kleszcze

4. Zasady postępowania i leczenia udarów mózgu

5. Zapalenie żołądka

6. Łagodne choroby piersi

7. Leki rozszerzające oskrzela

8. Kiedy podejrzewać guz nerwu VIII?

9. Chelatacja – kontrowersje i spory

10. Leczenie raka piersi

11. Ostre zapalenie zatok u dzieci

12. Kleszczowe zapalenie mózgu

13. Trądzik pospolity (acne vulgaris)

14. Schorzenia skóry przebiegające z nadwrażliwością na światło słoneczne

15. Pies i kot a pasożytnicze choroby odzwierzęce

16. Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

17. Czy dieta optymalna jest szkodliwa?

18. Skórne odczyny polekowe

19. Sylwetki wybitnych pielęgniarek

20. Nowotwory jelita cienkiego

ZALOGUJ SIĘ!

Nie masz konta? Zarejestruj się! 

Wygodna wyszukiwarka
leków refundowanych

(z uwzględnieniem wskazań off-label

objętych refundac ją) 

Medexpress.pl Przyjęliśmy logikę ,,słabego
księgowego”

Dlaczego zdrowie nie jest priorytetem
politycznym i co zrobić, aby skuteczniej
zarządzać polskim systemem ochrony
zdrowia. Czy pierwszy zorganizowany
przez Fundację Instytut Studiów
Wschodnich, Pracodawców RP i...

 Szansa na mniej amputacji u
chorych na guza
olbrzymiokomórkowego kości

Amerykańska Agencja ds. Żywności i
Leków wydała zgodę na stosowanie
denosumabu (XGEVA®) w leczeniu
nieoperacyjnych przypadków guza
olbrzymiokomórkowego kości (giant-cell
tumor of the bone  – GCTB) – ogłosił
pro...

 Nowe trendy w onkologii

W ramach programu BASTION, który
jest multidyscyplinarnym projektem
naukowym dofinansowanym przez
Komisję Europejską, na Warszawskim
Uniwesytecie Medycznym odbyła się
konferencja nt. nowych trendów w
diagnostyc...

widget @ surfing-waves.com

Bezpłatne seminarium pt.:

„Medycyna & Zdrowie –

szkolenia umiejętności

osobistych dla branży

medycznej”
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O konieczności apolitycznego

dialogu

JACEK ŻAKOWSKI

O braku pieniędzy i empatii w

systemie

PROF. MARCIN WOJNAR

O nowych terapiach dla

alkoholików

PEDIATRIA W OPAŁACH

Czy polska kocha swoje dzieci?

ZIEMIA – PLANETA BAKTERII
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NAPISZ DO NAS NEWSLETTER PRENUMERATA

Puls Medycyny Puls Farmacji Złoty Skalpel SuperTalenty Lista Stu Bonnier

INFORMACJE PRAWO PRACA SZPITAL XXI W. MŁODY LEKARZ MEDYCYNA GIEŁDA

Wykop Blipnij Facebook Twitter LinkedIn EMAIL

Tagi

Informacje Pulsu Medycyny,

wydarzenia, kadry/ludzie

Notowania

euro, ropa brent

Ludzie

Zbigniew Gaciong

drukuj

4. Zdobywca wielomilionowych grantów -
prof. Zbigniew Gaciong
2013-02-27 06:04

MARTA MARKIEWICZ

Profesor Zbiegniew Gaciong to człowiek orkiestra — lekarz, wykładowca, naukowiec, a także…

konsultant filmowy. Od 1998 roku kieruje Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia

Tętniczego i Angiologii WUM, gdzie nie tylko zajmuje się pacjentami oraz dydaktyką, ale też

wspólnie z zespołem realizuje wielomilionowe projekty badawcze.

Najważniejszym dokonaniem 2012 roku, w którym miał — jak sam określa —

niewielki udział, było zdobycie dofinansowania do wartego 5,5 mln  euro projektu

badawczego BASTION. Badania naukowe koncentrować się będą na

personalizowanej onkologii i opracowywaniu metod diagnostycznych i

terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Projekt

zakłada współpracę 10 grup badawczych (łącznie 100 naukowców) z

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, których praca da podwaliny do

utworzenia w obrębie uczelni czołowego w skali Europy Środkowej ośrodka

naukowego zajmującego się personalizowaną onkologią. „W skali kraju jest to

znaczący sukces, zwłaszcza że była to ostatnia transza funduszy, jakie

przyznawała Komisja Europejska. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem kilku

jednostek naszej uczelni, a jego liderem jest prof. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu

Immunologii WUM” — mówi prof. Gaciong.

W minionym roku otrzymał również 1,542 mln zł dofinansowania w 9. edycji programu TEAM, realizowanego przez Fundację

na rzecz Nauki Polskiej. Projekt pt. „Poszukiwanie nowych genów, wariantów genetycznych oraz mechanizmów

wpływających na przerost mięśnia sercowego — zintegrowane podejście genomiczne” rozwijany będzie we współpracy z

Instytutem Kardiologii. W ocenie prof. Gacionga realizacja tego projektu może doprowadzić do opracowania nowych metod

diagnostycznych, które pozwolą na identyfikację pacjentów zagrożonych przerostem lewej komory serca. „Wyniki tych badań

mogą znaleźć zastosowanie także w innych chorobach, w których występuje patologiczny przerost mięśnia lewej komory,

takich jak nadciśnienie tętnicze czy niewydolność serca” — dodaje profesor.

Na każdym kroku podkreśla rolę współpracy, jaką jego klinika i sama uczelnia podejmuje z innymi instytutami oraz

placówkami. Na liście są zarówno naukowcy z innych polskich placówek, m.in. ze znajdujących się po sąsiedzku Instytutu

Biochemii i Fizyki PAN czy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, jak i z placówek zagranicznych, np. z Instytutu

Karolinska ze Sztokholmu. „Uważam, że niebywałą szansą dla całego środowiska naukowego jest odpowiednia współpraca i

zwiększenie naszej naukowej masy właściwej. Może się to dokonać wyłącznie przez łączenie i wykorzystywanie umiejętności

pracowników naukowych, a nie przez dążenie do całkowitej samowystarczalności”— podkreśla Zbigniew Gaciong.

Okazuje się, że nie samymi badaniami żyją naukowcy. Profesor ujawnia, że z dużym entuzjazmem wspiera scenarzystów

telewizyjnego hitu — serialu „Lekarze”. W „obróbce” ma już scenariusz odcinków trzeciego sezonu. „Muszę przyznać, że

sprawia mi to niezwykłą frajdę. Czytając scenariusz, sprawdzam go nie tylko pod kątem merytorycznym, ale często sam

podsuwam twórcom pomysły na „atrakcyjne” medyczne przypadki. Większość z nich spotyka się z nieskrywaną aprobatą

scenarzystów” — mówi z uśmiechem Zbigniew Gaciong.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy
danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

0   Tweetnij 0

Dodaj komentarz

E-mail  Hasło  Załóż profil Zapomniałem hasła

Podpis

    Regulamin

Lubię to! 0

Informacje dla Ciebie:

Patologii nie można wiązać z nadmiarem wolnego rynku

None więcej

4. Zdobywca wielomilionowych grantów - prof. Zbigniew Gaciong | Pu... http://pulsmedycyny.pl/3018394,79718,4-zdobywca-wielomilionowych...

1 z 2 2013-06-11 11:50



Komentarze

więcej

Kowalski skarży się nie tylko na lekarza

W pierwszym kwartale tego roku do centrali i oddziałów wojewódzkich NFZ wpłynęło 1622 skargi.
To o jedną piątą mniej niż rok wcześniej. więcej

SPONSOROWA NESPONSOROWA NE

Stabilny partner - lepsza emerytura.

Wybierz fundusz emerytalny PKO OFE - to doświadczony i pewny partner. Sam zdecyduj! więcej

Kolejna innowacja w polskiej kardiologii

Sukcesem zakończyła się faza badań przedklinicznych nad pierwszych polskim cewnikiem balonowym powlekanym
lekiem (PAX Balton). O zakończeniu etapu prac nad cewnikiem poinformował zespół naukowców z Centrum Badawczo-
Rozwojowego Pol… więcej

4. Zdobywca wielomilionowych grantów - prof. Zbigniew Gaciong | Pu... http://pulsmedycyny.pl/3018394,79718,4-zdobywca-wielomilionowych...

2 z 2 2013-06-11 11:50



NAPISZ DO NAS NEWSLETTER PRENUMERATA

Puls Medycyny Puls Farmacji Złoty Skalpel SuperTalenty Lista Stu Bonnier

INFORMACJE PRAWO PRACA SZPITAL XXI W. MŁODY LEKARZ MEDYCYNA GIEŁDA

Wykop Blipnij Facebook Twitter LinkedIn EMAIL

Tagi

Informacje Pulsu Medycyny,

pozamedyczne

Notowania

euro

Ludzie

Jerzy Buzek

drukuj

Bastion w Parlamencie Europejskim
2013-06-06 23:20

MW

4 czerwca w Parlamencie Europejskim (PE) w ramach projektu BASTION odbył się panel

dyskusyjny zorganizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Honorowy patronat nad

inicjatywą objął prof. Jerzy Buzek, były przewodniczący, a obecnie poseł do PE. Panel był

poświęcony zagadnieniom transferu technologii i zarządzaniu innowacją.

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest

multidyscyplinarnym projektem naukowym, dofinansowanym przez Komisję

Europejską w ramach konkursu 7.PR-REGPOT-2012-2013. Celem projektu jest

zwiększenie potencjału badawczego WUM w dziedzinie onkologii doświadczalnej.

Zadaniem projektu jest skrócenie drogi wykorzystania wyników badań

podstawowych w praktyce klinicznej. Badania naukowe koncentrują się w

szczególności wokół personalizowanej onkologii oraz opracowywaniu

diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych

potrzeb chorych.

Projekt BASTION jest finansowany z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.
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Ponad 18 mln PLN od Komisji Europejskiej na badania w
obszarze onkologii realizowane przez Warszawski Uniwersytet
Medyczny

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) to multidyscyplinarny projekt naukowy,

dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach konkursu 7.PR - REGPOT 2012-2013. Głównym

celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

(WUM) w dziedzinie onkologii doświadczalnej. Dodatkowym zadaniem projektu jest skrócenie drogi

potrzebnej na wykorzystanie wyników badań podstawowych w praktyce klinicznej.

- Badania naukowe prowadzone w ramach projektu BASTION koncentrować się będą w szczególności wokół

personalizowanej onkologii i opracowywania diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do

indywidualnych potrzeb chorych – mówi Michał Gierałtowski, kierownik ds. komunikacji w projekcie BASTION.

Projekt obejmuje współpracę 10. grup badawczych w WUM, reprezentowanych przez grupę ponad 100 pracowników

naukowych, którzy będą prowadzić niezależne badania w dziedzinie onkologii. Wszelkie działania koordynuje kierownik

projektu BASTION lek. med. prof. dr hab. Jakub Gołąb - Kierownik Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury w

Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Kluczowym elementem pracy jest utworzenie międzywydziałowej grupy badawczej, współpracującej z klinikami WUM,

nowym ośrodkiem onkologicznym WUM oraz z innymi grupami naukowców w obrębie Kampusu Ochota.

W ramach projektu przewidziane jest pozyskanie wiedzy, transfer technologii i zacieśnienie, bądź nawiązanie, współpracy

naukowej z kilkunastoma ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami zajmującymi się komercjalizacją badań

naukowych. Ośrodki i przedsiębiorstwa, działające w 8. krajach Unii Europejskiej, zadeklarowały swoją pomoc jako

organizacje partnerskie w projekcie. Partnerami projektu są m.in.: Karolinska Institutet, University of Leeds, KUL

Belgium, University College, University Hospital of Ulm, Radboud University Medical Center Nijmegen, University of

Ferrara, Leeds Institute for Molecular Medicine, University of Cologne, University of Verona.

Zadania przewidziane w projekcie, nie tylko wzmocnią potencjał naukowy WUM, ale również usprawnią zarządzanie
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Tytuł Data utworzenia

Xofigo - nowa broń w walce z rakiem prostaty zaaprobowana przez FDA 2013-05-21

Mabion na Targach BioForum w Budapeszcie 2013-05-21

Blirt rozpoczął proces komercjalizacji opracowanych przez siebie substancji
przeciwgrzybiczych

2013-05-21

Nowoczesne techniki umożliwiające lepszą diagnostykę nowotworów – o swoich
badaniach opowiada dr Kobiela

2013-05-17

Jak polityka Unii Europejskiej wpływa na handel i rozwój upraw biotechnologicznych? 2013-05-16

projektami badawczymi, pobudzą działania nakierowane na rozwój potencjału innowacyjnego, rozwiną istniejącą oraz

zainicjują współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi z Unii Europejskiej.

Projekt BASTION znacząco wzmocni nie tylko infrastrukturę badawczą, lecz również znacząco rozwinie zespoły

badawcze. Obecnie jest prowadzonych kilka projektów rekrutacyjnych na stanowiska młodszych i starszych badaczy.

Powyższe działania będą stanowiły podstawę do stworzenia w WUM bardzo silnego w skali Europy Środkowej ośrodka

badawczego zajmującego się onkologią. Projekt ten w niedalekiej przyszłości przełoży się nie tylko na poprawę percepcji

badań prowadzonych w obszarze onkologii lecz również percepcję polskiej nauki za granicą.

Celem projektu jest również integracja z European Research Area (ERA), poprawa jakości prowadzonych badań

naukowych, wniesienie wkładu polskiego do zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zwiększenie szans na

pozyskiwanie środków z funduszy UE na badania naukowe i badawczo-rozwojowe.

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. BASTION realizowany będzie do

lutego 2016. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 5 000 000 euro z czego wkład Komisji Europejskiej to ponad 4

000 000 euro.

Więcej na temat projektu BASTION można znaleźć na stronie: bastion.wum.edu.pl
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Cancer genetics for medical community – Najnowsze trendy
w obszarze genetyki nowotworów

 

Serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową

Cancer genetics for medical community - Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów

17 czerwca 2013, godzina 13.00-17.00

Miejsce obrad: Centrum Dydaktyczne

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Księcia Trojdena 2a, sala 233

 

Program:

12.30 Rejestracja uczestników

13:00 Clara D. Bloomfield „Clinical Use of Molecular Markers in Curing Acute Myeloid Leukemia”

14.00 Krzysztof Mrózek „Cytogenetics of acute myeloid leukemia in adults and its clinical significance”

14.45 Przerwa kawowa

15.00 Albert de la Chapelle „Lynch syndrome: a multi-cancer hereditary predisposition”

15.45 Jolanta Kupryjańczyk „Molecular lesions in ovarian cancer – perspectives of targeted therapy”

16.30 Poczęstunek

 

Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów – Konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach

projektu BASTION

Mimo nieustannego postępu i opracowywania nowych leków przeciwnowotworowych, leczenie nowotworów nadal stanowi ogromne wyzwanie dla chorych,

lecz również dla lekarzy, producentów leków oraz całego systemu ochrony zdrowia. Przez wiele lat zakładano, że chorych z nowotworami należy leczyć

takimi samymi lekami. Niestety praktyka kliniczna wykazała, że takie podejście nie jest w pełni efektywne. Obecnie jednym z najbardziej dynamicznie

rozwijających się obszarów terapeutycznych jest personalizowanie leczenia chorych. Oznacza to, że przed podaniem leku choremu z nowotworem należy

dowiedzieć się jak najwięcej o molekularnym i genetycznym profilu jego komórek nowotworowych oraz o genach, które mogą mieć wpływ na metabolizm

podawanych mu leków. Pod uwagę brane są molekularne mechanizmy warunkujące lekooporność, możliwość wystąpienia nasilonej toksyczności,

indywidualny profil zaburzonych ścieżek sygnałowych. Następnie po uwzględnieniu stanu chorego będzie on mógł otrzymać najbardziej skuteczną terapię,

o zminimalizowanej toksyczności i dostosowaną do jego potrzeb.

17 czerwca 2013 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja realizowana w ramach projektu BASTION organizowana

przez zespół dr hab. Krystiana Jażdżewskiego z Pracowni Medycyny Genomowej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM,

poświęcona najnowszym trendom w obszarze diagnostyki onkologicznej, która stanowi bardzo ważny element personalizowanej onkologii. W konferencji

wezmą udział światowej klasy eksperci z Comprehensive Cancer Center, The Ohio State University, Columbus, USA: Prof. Clara D. Bloomfield, autorytet

w dziedzinie genetyki białaczek i chłoniaków oraz nowoczesnej diagnostyki i terapii molekularnej tych chorób, współodkrywca chromosomu Philadelphia;

Prof. Albert de la Chapelle, autorytet w dziedzinie genetyki chorób dziedzicznych, współodkrywca genetycznego podłoża m.in. dziedzicznego raka jelita

grubego (zespołu Lyncha) i zespołu de la Chapelle; Dr Krzysztof Mrózek, specjalista analizy cytogenetycznej białaczek i guzów litych, zajmujący się

opracowywaniem wystandaryzowanych markerów diagnostycznych i prognostycznych w białaczkach szpikowych. Każdy z prelegentów jest współautorem

kilkuset publikacji w uznanych czasopismach naukowych, w tym New England Journal of Medicine, Nature, Nature Medicine, Science oraz JAMA. Wykład

wygłosi również Prof. Jolanta Kupryjańczyk z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie, ekspert w dziedzinie patologii

ginekologicznej i współautor przygotowywanej przez WHO klasyfikacji nowotworów jajnika.

Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia. Partnerem wydarzenia jest Studium

Medycyny Molekularnej i stowarzyszenie Europa Colon, zaś patronem medialnym magazyn Służba Zdrowia i portal Medexpress.

Wszystkich zainteresowanych udziałem serdecznie zapraszamy 17 czerwca 2013 o godzinie 13.00. Warsztaty odbędą się w sali 233 Centrum

Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a. Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji na stronie:

www.medycynagenomowa.wum.edu.pl/bastion.

Konferencja jest pierwszą z cyklu spotkań organizowanych w ramach projektu BASTION. Celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej i skrócenie drogi do wykorzystania wyników badań podstawowych w

praktyce klinicznej. Badania realizowane w ramach projektu koncentrują się w szczególności wokół spersonalizowanej onkologii i opracowywania

diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Wartość projektu BASTION to ponad 21 mln PLN. Projekt

w 90% jest realizowany ze środków komisji Europejskiej w ramach 7 programu ramowego.



Więcej informacji na temat konferencji:

http://medycynagenomowa.wum.edu.pl/bastion

Więcej informacji na temat projektu BASTION na:

www.bastion.wum.edu.pl
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CANCER GENETICS FOR MEDICAL COMMUNITY 
NAJNOWSZE TRENDY W OBSZARZE GENETYKI NOWOTWORÓW

Serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową

Cancer genetics for medical community - Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów

17 czerwca 2013, godzina 13.00-17.00

Miejsce obrad: Centrum Dydaktyczne

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Księcia Trojdena 2a, sala 233

Program:

12.30 Rejestracja uczestników

13:00 Clara D. Bloomfield „Clinical Use of Molecular Markers in Curing Acute Myeloid Leukemia”

14.00 Krzysztof Mrózek „Cytogenetics of acute myeloid leukemia in adults and its clinical significance”

14.45 Przerwa kawowa

15.00 Albert de la Chapelle „Lynch syndrome: a multi-cancer hereditary predisposition”

15.45 Jolanta Kupryjańczyk „Molecular lesions in ovarian cancer – perspectives of targeted therapy”

16.30 Poczęstunek

Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów – Konferencja organizowana przez Warszawski

Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION

Mimo nieustannego postępu i opracowywania nowych leków przeciwnowotworowych, leczenie nowotworów nadal stanowi

ogromne wyzwanie dla chorych, lecz również dla lekarzy, producentów leków oraz całego systemu ochrony zdrowia.

Przez wiele lat zakładano, że chorych z nowotworami należy leczyć takimi samymi lekami. Niestety praktyka kliniczna

wykazała, że takie podejście nie jest w pełni efektywne. Obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się

obszarów terapeutycznych jest personalizowanie leczenia chorych. Oznacza to, że przed podaniem leku choremu z

nowotworem należy dowiedzieć się jak najwięcej o molekularnym i genetycznym profilu jego komórek nowotworowych

oraz o genach, które mogą mieć wpływ na metabolizm podawanych mu leków. Pod uwagę brane są molekularne

mechanizmy warunkujące lekooporność, możliwość wystąpienia nasilonej toksyczności, indywidualny profil zaburzonych

ścieżek sygnałowych. Następnie po uwzględnieniu stanu chorego będzie on mógł otrzymać najbardziej skuteczną terapię,

o zminimalizowanej toksyczności i dostosowaną do jego potrzeb.

17 czerwca 2013 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja realizowana w ramach

projektu BASTION organizowana przez zespół dr hab. Krystiana Jażdżewskiego z Pracowni Medycyny Genomowej

Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, poświęcona najnowszym trendom w obszarze

diagnostyki onkologicznej, która stanowi bardzo ważny element personalizowanej onkologii. W konferencji wezmą udział

światowej klasy eksperci z Comprehensive Cancer Center, The Ohio State University, Columbus, USA: Prof. Clara D.

Bloomfield, autorytet w dziedzinie genetyki białaczek i chłoniaków oraz nowoczesnej diagnostyki i terapii molekularnej

tych chorób, współodkrywca chromosomu Philadelphia; Prof. Albert de la Chapelle, autorytet w dziedzinie genetyki

chorób dziedzicznych, współodkrywca genetycznego podłoża m.in. dziedzicznego raka jelita grubego (zespołu Lyncha) i

zespołu de la Chapelle; Dr Krzysztof Mrózek, specjalista analizy cytogenetycznej białaczek i guzów litych, zajmujący się

opracowywaniem wystandaryzowanych markerów diagnostycznych i prognostycznych w białaczkach szpikowych. Każdy z

prelegentów jest współautorem kilkuset publikacji w uznanych czasopismach naukowych, w tym New England Journal of

Medicine, Nature, Nature Medicine, Science oraz JAMA. Wykład wygłosi również Prof. Jolanta Kupryjańczyk z Centrum

Onkologii – Instytutu im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie, ekspert w dziedzinie patologii ginekologicznej i

współautor przygotowywanej przez WHO klasyfikacji nowotworów jajnika.

Logowanie

użytkownik (pełny adres e-mail):

hasło:

Zaloguj zapamiętaj mnie:
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Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia.

Partnerem wydarzenia jest Studium Medycyny Molekularnej i stowarzyszenie Europa Colon, zaś patronem medialnym

magazyn Służba Zdrowia i portal Medexpress.

Wszystkich zainteresowanych udziałem serdecznie zapraszamy 17 czerwca 2013 o godzinie 13.00. Warsztaty odbędą się

w sali 233 Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a. Zachęcamy

do wcześniejszej rejestracji na stronie: www.medycynagenomowa.wum.edu.pl/bastion.

Konferencja jest pierwszą z cyklu spotkań organizowanych w ramach projektu BASTION. Celem projektu jest zwiększenie

potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej i skrócenie drogi

do wykorzystania wyników badań podstawowych w praktyce klinicznej. Badania realizowane w ramach projektu

koncentrują się w szczególności wokół spersonalizowanej onkologii i opracowywania diagnostycznych i terapeutycznych

metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Wartość projektu BASTION to ponad 21 mln PLN. Projekt w

90% jest realizowany ze środków komisji Europejskiej w ramach 7 programu ramowego.

Więcej informacji na temat konferencji:

http://medycynagenomowa.wum.edu.pl/bastion

Więcej informacji na temat projektu BASTION na:

www.bastion.wum.edu.pl

Strony www
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From Basic to Translational Research in Oncology 

Start date:2012-09-01 

End date:2016-02-29

Project Acronym:BASTION 

Project status:Execution

Coordinator

Organization name:WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Administrative contact Address

Name:Iwona DROZDOWSKA-RUSINOWICZ (Ms.) UL. ZWIRKI I WIGURY

WARSZAWA
POLSKA

Region:MAZOWIECKIE M. Warszawa

Tel:+48-225720461

Fax:+48-225720405

E-mail:Contact

URL:http://www.wum.edu.pl Organization Type:

Description

Objective: The BASTION project is envisioned to allow Medical University of Warsaw (MUW) to become a leading
research and clinical oncology centre in Central Europe. Based on core ensemble of internationally recognized
research groups and lead scientists BASTION aims to strengthen MUWs research potential in basic and
translational oncology via five operating objectives: (1) initiating and consolidating cooperation between 9 MUW
research teams and 11 partnering organisations from leading European research labs and 2 innovation driven
SMEs via secondments; (2) fostering exchange of scientific ideas and know-how by organising 6 workshops
focused on molecular oncology and one international conference; (3) establishing a bioinformatics group focused
on personalised medicine and recruiting 12 experienced researchers, 2 IT specialists and 2 professional
managers; (4) building research capacity by acquiring 7 modern research equipment items; (5) creating a pro-
innovative environment supporting exploitation and dissemination of BASTION research to raise awareness of
basic and translational oncology, generate economic impact and improve the quality of life. BASTION is also
envisioned to become a top quality experimental oncology platform supporting MUWs clinical hospitals,
incorporating novel research techniques to improve the understanding of carcinogenesis and tumour
progression leading to development of new therapeutic and diagnostic tools. This can only be achieved through
broad and active networking with top research centres in Europe. 

Achievements: 

General information:

Project Details

Start date:2012-09-01 

End date:2016-02-29 

Duration:42 months 

Project Reference:316254 

Project cost:5309400 EURO 

Project Funding:4750465 EURO 

Programme Acronym: FP7-REGPOT 

Programme type:Seventh Framework Programme 

Subprogramme Area:Any research topic covered by the EU FP7 

Contract type:Support actions 

URL: 

Subject index:Scientific Research 
 

Other participants
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DOTYCZY 
(patronat 

honorowy/ 
komitet 

honorowy)

DATA WYDARZENIA ORGANIZATOR WYDARZENIE

patronat 
honorowy

12 lipca 2012 - 31 marca 
2013

Departament Polityki Zdrowotnej 
Ministerstwa Zdrowia

Konkurs dla dziennikarzy na najlepszą publikację/program TV/audycję 
radiową popularyzującą założenia projektu pn. Opracowanie i wdrożenie 

programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów 
układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn 

patronat 
honorowy 2012/2013 IV Liceum Ogólnokształcące im. B. 

Prusa w Szczecinie
Uruchomienie klasy językowo - społecznej z programem wychowawczym 

opartym na idei wolontariatu

patronat 
honorowy

11 stycznia - 8 czerwca 
2013

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji 
Morskiej i Politechnicznej Ogólnopolski Konkurs Transplantologiczny pn.: "Przeszczep sobie zdrowie"

INFORMACJE O PRZYZNANIU PRZEZ MINISTRA ZDROWIA PATRONATU HONOROWEGO LUB 
WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ MINISTRA NA UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM

2013



DOTYCZY 
(patronat 

honorowy/ 
komitet 

honorowy)

DATA WYDARZENIA ORGANIZATOR WYDARZENIE

patronat 
honorowy 22-25 stycznia 2013 Bielskie Pogotowie Ratunkowe VIII Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym

patronat 
honorowy 31 stycznia - 8 marca 2013 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie VIII Ogólnopolski Konkurs "Pielęgniarka Roku 2012"

patronat 
honorowy

1 lutego - 30 kwietnia 
2013

Departament Funduszy Europejskich 
Ministerstwa Zdrowia

Konkurs plastyczny pn.: "Szpital w Unii Europejskiej oczami małego 
pacjenta" (III edycja)

patronat 
honorowy od 27 lutego 2013

Prof. Bolesław Samoliński Konsultant 
Krajowy w dziedzinie Zdrowia 

Publicznego
Koalicja na rzecz Zdrowego Starzenia

patronat 
honorowy luty-marzec 2013 Easy Form Production 

Matysiak&Ruciński Program Telewizyjny "Alarmowy 112" /TVP INFO

patronat 
honorowy 2 marca 2013 Szpital Powiatowy w Chrzanowie Obchody 80-lecia Szpitala Powiatowego w Chrzanowie



DOTYCZY 
(patronat 

honorowy/ 
komitet 

honorowy)

DATA WYDARZENIA ORGANIZATOR WYDARZENIE

patronat 
honorowy 21 marca 2013 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w 

Białymstoku
Konferencja Naukowa "Centra urazowe w systemie ratownictwa medycznego

w Polsce"

patronat 
honorowy kwiecień-listopad 2013 Polska Unia Onkologii IV edycja Konkursu Zdrowa Gmina

patronat 
honorowy 17-20 kwietnia 2013 Polskie Towarzystwo Medycyny 

Ratunkowej IV Międzynarodowy Kongres "Central European Emergency Medicine 2013"

patronat 
honorowy 18 kwietnia 2013 Stowarzyszenie Wspierania Onkologii 

UNICORN II Konferencja Psychoonkologii Praktycznej pt. "Nie tylko leki leczą"

patronat 
honorowy 23-24 kwietnia 2013 Prezydent Miasta Inowrocław XVIII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa w Inowrocławiu

patronat 
honorowy od maja 2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Zakład Immunologii Centrum 

Biostruktury

Cykl warsztatów "Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w 
onkologii"



DOTYCZY 
(patronat 

honorowy/ 
komitet 

honorowy)

DATA WYDARZENIA ORGANIZATOR WYDARZENIE

patronat 
honorowy 1-3 maja 2013 Grupa Ratownictwa Medycznego PCK 

Wrocław
I Ogólnopolskie Mistrzostwa Grup Ratownictwa Polskiego Czerwonego 

Krzyża

patronat 
honorowy 8-12 maja 2013 Europejskie Stowarzyszenie Studentów 

Prawa ELSA Gdańsk Konferencja "International Focus Programme Final Conference - Health Law"

patronat 
honorowy 17 maja 2013 Polska Izba Ubezpieczeń Konferencja "Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle 

doświadczeń europejskich"

patronat 
honorowy 18 maja 2013 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach V Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku

patronat 
honorowy 23-26 maja 2013 Polski Czerwony Krzyż Finał XXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

patronat 
honorowy 25 maja 2013 Komitet Upowszechniania Karmienia 

Piersią
Konferencja w ramach XXIII Światowego Tygodnia Promocji Karmienia 

Piersią pt. "Wspierając matki - wspieramy karmienie piersią"



DOTYCZY 
(patronat 

honorowy/ 
komitet 

honorowy)

DATA WYDARZENIA ORGANIZATOR WYDARZENIE

patronat 
honorowy 27 maja 2013 Krajowa Izba Diagnostów 

Laboratoryjnych Gala z okazji II Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego

patronat 
honorowy 31 maja-2 czerwca 2013 Pomorski Uniwersytet Medyczny w 

Szczecinie Międzynarodowa konferencja Second Baltic Stem Cell Meeting

patronat 
honorowy 7-8 czerwca 2013

Zakład Transplantologii i Centralny 
Bank Tkanek Warszawski Uniwersytet 

Medyczny

I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek 
połączona z jubileuszem 50-lecia Zakładu Transplantologii i Centralnego 

Banku Tkanek WUM

patronat 
honorowy 12-13 czerwca 2013 SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku X Podlaski Rajd Ratownictwa Medycznego Supraśl 2013

patronat 
honorowy 14-15 czerwca 2013 Termedia Sp. z o.o. I Ogólnopolski Kongres Starzenia się pn.: "Starszy pacjent w codziennej 

praktyce lekarskiej"

patronat 
honorowy 20 czerwca 2013 Polskie Towarzystwo Pediatryczne XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego



DOTYCZY 
(patronat 

honorowy/ 
komitet 

honorowy)

DATA WYDARZENIA ORGANIZATOR WYDARZENIE

patronat 
honorowy 21 czerwca 2013 Fundacja Dzieci Niczyje VI Ogólnopolska Konferencja "Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci"

patronat 
honorowy 27 czerwca 2013 Data Techno Park Sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia teleinformatyczne i zarządcze w dobie elektronicznej 

dokumentacji medycznej

komitet 
honorowy 28-30 czerwca 2013 Stowarzyszenie Chorych na MPS i 

Choroby Rzadkie
XI Europejska Konferencja Chorób Rzadkich "Choroby Rzadkie - 

nadchodzące Wyzwania"

patronat 
honorowy 12-14 września 2013 Polskie Towarzystwo Badań nad 

Otyłością IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

patronat 
honorowy 19-20 września 2013 Stowarzyszenie Czas Przestrzeń 

Tożsamość Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej

patronat 
honorowy 26-28 września 2013 Gdański Uniwersytet Medyczny Konferencja naukowa "Etyka w medycynie wczoraj i dziś. W dwudziestolecie

śmierci prof. Tadeusza kielanowskiego"
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Nowotwory
Journal of Oncology

WYDANIE SPECJALNE

Projekt BASTION uzyskał jedną 

z najwyższych ocen spośród wszystkich 

projektów ocenianych przez Komisję 

Europejską. Otrzymał on 97% wszyst-

kich możliwych punktów do zdobycia. 

Konkurował nie tylko z wnioskami z Pol-

ski, lecz również z aplikacjami z całej 

Unii Europejskiej. 

W ramach projektu BASTION bę-

dzie realizowanych 10 projektów ba-

dawczych. Jest w nie zaangażowanych 

ponad 100 pracowników naukowych, 

którzy realizują badania w obszarze 

onkologii. „Badania, które prowadzi-

my w ramach projektu, koncentrują się 

na personalizowanej onkologii, czyli 

opracowywaniu diagnostycznych i te-

rapeutycznych metod dostosowanych 

do indywidualnych potrzeb pacjentów 

— mówi kierownik projektu BASTION 

prof. dr hab. Jakub Gołąb, który jest 

jednocześnie kierownikiem Zakładu Im-

kanaście ośrodków naukowych z ośmiu 

krajów Unii Europejskiej zadeklarowało 

swój udział w projekcie, w tym m.in.: 

Karolinska Institutet, University of Leeds, 

KUL Belgium, University College, Univer-

sity Hospital of Ulm, Radboud University 

Medical Center Nijmegen, University of 

Ferrara, Leeds Institute for Molecular Med-

icine, University of Cologne, University 

of Verona.

Poszczególne elementy projektu 

nie tylko wzmocnią potencjał naukowy 

WUM, ale również usprawnią zarzą-

dzanie projektami badawczymi oraz 

zintensy( kują dotychczasowe działa-

nia nakierowane na rozwój potencjału 

innowacyjnego WUM.

Projekt BASTION wzmocni nie tylko 

infrastrukturę badawczą, lecz również 

umożliwi rozwój zespołów badawczych. 

Obecnie są prowadzone projekty re-

krutacyjne na stanowiska młodszych 

i starszych badaczy. Powyższe działa-

nia będą stanowiły podstawę do stwo-

rzenia w WUM silnego, w skali Europy 

Środkowej, ośrodka badawczego zaj-

mującego się onkologią. Projekt ten 

w niedalekiej przyszłości przełoży się 

nie tylko na poprawę percepcji badań 

prowadzonych w obszarze onkologii, 

lecz również percepcję polskiej nauki 

za granicą. 

Projekt ( nansowany jest przez Ko-

misję Europejską w ramach 7. Progra-

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) to wielodyscyplinarny projekt 

naukowy, do! nansowany przez Komisję Europejską. Jest to jeden z największych tego typu 

projektów realizowanych w Polsce, którego celem jest zwiększenie potencjału badawczego 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej. Dodat-

kowym zadaniem projektu jest skrócenie drogi potrzebnej do wykorzystania wyników 

badań podstawowych w praktyce klinicznej. 

Jakub Gołąb 
Koordynator projektu BASTION

Projekt BASTION

munologii Centrum Biostruktury w War-

szawskim Uniwersytecie Medycznym.

Członkami zespołu i liderami zadań 

projektowych są: prof. Sławomir Majew-

ski (Kierownik Kliniki Dermatologii i We-

nerologii Centrum Diagnostyki i Lecze-

nia Chorób Przenoszonych Drogą Płcio-

wą); prof. Zbigniew Gaciong (Kierownik 

Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, 

Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii); 

prof. Rafał Płoski (Kierownik Zakładu 

Genetyki); dr hab. Paweł Włodarski (Ka-

tedra i Zakład Histologii i Embriologii); 

dr hab. Krystian Jażdżewski (Katedra 

i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplan-

tacyjnej i Wątroby); dr hab. Dominika 

Nowis, dr Magdalena Winiarska i dr To-

masz Stokłosa z Zakładu Immunologii 

oraz dr Piotr Religa (Szpital Kliniczny 

przy ul. Banacha). Do zespołu dołączył 

ostatnio dr Radosław Zagożdżon, wy-

brany w drodze konkursu na Kierowni-

ka Laboratorium Bioinformatycznego. 

Doktor Radosław Zagożdżon przez 7 lat 

pracował w Harvard Institute of Medicine 

w Bostonie, a ostatnio w University Col-

lege of Dublin. Jest wybitnym specjalistą 

w dziedzinie onkologii doświadczalnej. 

Projekt przewiduje pozyskanie wie-

dzy, transfer technologii i zacieśnienie 

bądź nawiązanie współpracy naukowej 

z czołowymi ośrodkami naukowymi 

i przedsiębiorstwami zajmującymi się 

komercjalizacją badań naukowych. Kil-

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

otrzymał ponad 18 mln zł od Komisji 

Europejskiej na badania podstawowe 

w onkologii
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mu Ramowego. BASTION realizowany 

będzie do 2016 roku. Całkowity koszt 

projektu wynosi ponad 5 000 000 euro, 

z czego wkład Komisji Europejskiej to 

ponad 4 000 000 euro. 

Wagę i innowacyjność projektu do-

ceniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, przyznając do' nansowanie 

80-procentowego udziału własnego 

Uczelni w projekcie.

Identy' kator projektu: FP7-REG-

-POT-2012-CT2012-316254-BASTION

Warsztaty to część projektu 

BASTION organizowanego przez WUM 

ze środków Komisji Europejskiej. War-

tość projektu to ponad 22 mln zł. 

BASTION to multidyscyplinarny projekt 

naukowy, którego celem jest zwięk-

szenie potencjału badawczego WUM 

w dziedzinie onkologii doświadczalnej. 

Zadaniem projektu jest skrócenie 

drogi wykorzystanie wyników badań 

podstawowych w praktyce klinicznej. 

Badania naukowe koncentrować się 

będą w szczególności wokół spersona-

lizowanej onkologii i opracowywania 

diagnostycznych i terapeutycznych me-

tod dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb chorych. 

Miejsce i przewidywany termin:

Każdy z warsztatów będzie trwał 

jeden dzień. Wszystkie warsztaty od-

będą się na terenie WUM. 

 Temat warsztatu nr 1: Genetyka 

raka (czerwiec 2013) 

 Temat warsztatu nr 2: Zasto-

sowanie cytometrii przepływowej 

w onkologii molekularnej (data 2014)

Wykładowcy (warsztat czerwcowy) 17 czerwca, godziny 9.00–15.00

Tytul konferencji: Cancer genetics for medical community 

Prelegenci oraz tematy wykładów:

Prof Clara Bloom' eld, Ohio State University — Predyspozycja genetyczna 

do nowotworów układu krwiotwórczego

Prof Albert de la Chapelle, Ohio State University — Predyspozycja genetyczna 

do nowotworów jelita grubego

Dr Krzysztof Mrozek, Ohio State University — Diagnostyka cytogenetyczna 

nowotworów układu krwiotwórczego

Linki do biogramów:

Clara D. Bloom' eld, MD http://en.wikipedia.org/wiki/Clara_D._Bloom' eld

de la Chapelle, Albert MD, PhD http://www.cancergenetics.med.ohio-state.edu/2729.cfm 

Krzysztof Mrózek, MD, PhD http://ash.confex.com/ash/2012/webprogram/Person223594.html

Kontakt:

Michał Gierałtowski 

Kierownik ds. komunikacji

Zakład Immunologii

Projekt BASTION

Warszawski Uniwersytet Medyczny

tel. +48 22 572 04 65

kom. +48 660 496 714

michal.gieraltowski@wum.edu.pl

 Temat warsztatu nr 3: Techniki 

stosowane w analizie biologii naczy-

niowej raka (data 2014)

 Temat warsztatu nr 4: Genom 

— genetyka nowotworów (data 2014)

 Temat warsztatu nr 5: Diagno-

styka molekularna raka (data 2015)

Cele przedsięwzięcia

Warsztaty mają na celu podniesienie po-

ziomu wiedzy klinicystów oraz naukow-

ców odnośnie do najnowszych doniesień 

naukowych z obszaru onkologii doświad-

czalnej. Poprowadzą je światowi eksperci 

z uznanym dorobkiem badawczym.

Cykl 5 warsztatów organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny 

z czo owymi o rodkami prowadz cymi projekty badawcze z obszaru onkologii: 

Od bada  podstawowych do zastosowa  praktycznych w onkologii. 

– Rozpoczynamy ważny etap realizacji projektu BASTION. 

Dzięki wzmocnieniu zespołów badawczych, nowemu sprzętowi 

laboratoryjnemu oraz współpracy z partnerami z najlepszych 

ośrodków naukowych Europy i ich bogatemu doświadczeniu 

mamy szansę prowadzić badania na zupełnie nowym, dotych-

czas niedostępnym dla nas poziomie. Jesteśmy pewni, że te 

osiągniecia pociągną za sobą kolejne sukcesy, dzięki którym 

przyczynimy się nie tylko do zwiększenia poziomu wiedzy na 

temat niektórych nowotworów, lecz również rezultaty naszej pracy będą w stanie pomóc 

wielu pacjentom zmagającym się chorobami nowotworowymi. 

prof. dr hab. Jakub Gołąb 

Koordynator projektu BASTION
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WUM

29.11.2012

27 listopada w sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego odbyło się spotkanie oficjalnie rozpoczynające projekt

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology).

Posiedzenie międzynarodowego komitetu ekspertów i głównych

wykonawców projektu otworzył rektor prof. Marek Krawczyk.

Ciąg dalszy » po zalogowaniu.
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Posłuchaj, o przełomowych badaniach onkologii
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BASTION - projekt naukowy realizowany przez naukowców z Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego w ramach europejskiego 7 Projektu Ramowego, a
koordynowany przez profesora Jakuba Gołąba – kierownika Zakładu Immunologii
WUM.

Badania koncentrować się będą wokół spersonalizowanej onkologii, a ich celem będzie wykorzystanie

wyników badań podstawowych w praktyce klinicznej poprzez opracowanie diagnostycznych i

terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Projekt złożony przez

polskich naukowców został wysoko oceniony przez grupę ekspertów Komisji Europejskiej i otrzymał

dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 4,5 miliona euro.

Słuchaj "Wieczoru odkrywców" w serwisie moje.polskieradio.pl >>>

Do udziału w realizacji projektu BASTION zostali zaproszeni najwybitniejsi naukowcy z WUM oraz

badacze z kilku krajów UE.

Do wysłuchania audycji zaprasza Krzysztof Michalski
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Naukowcy mają nowe pomysły na walkę z rakiem

Propozycje skupiają się przede wszystkim na prewencji. Podkreśla się jak
ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia.

Rak to nie wyrok. Uratuj... swoje życie!

Zorganizowany po raz 6. marsz nadziei "Rak to nie Wyrok" to wyraz
solidarności z chorymi na nowotwory i ich rodzinami. Ma też przypominać o
konieczności badań profilaktycznych.
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Wpisz kod z obrazka:
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 Gazeta Lekarska  Komunikaty Gazety Lekarskiej  Rocznik 2013  Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów - Konferencja

WUM (projekt BASTION)  

17 czerwca 2013 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja
(realizowana w ramach projektu BASTION) organizowana przez zespół dr hab. Krystiana
Jażdżewskiego z Pracowni Medycyny Genomowej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Transplantacyjnej i Wątroby WUM, poświęcona najnowszym trendom w obszarze diagnostyki
onkologicznej, która stanowi bardzo ważny element personalizowanej onkologii.

W konferencji wezmą udział światowej klasy eksperci z Comprehensive Cancer Center, The Ohio
State University, Columbus, USA: Prof. Clara D. Bloomfield, autorytet w dziedzinie genetyki białaczek i
chłoniaków oraz nowoczesnej diagnostyki i terapii molekularnej tych chorób, współodkrywca
chromosomu Philadelphia; Prof. Albert de la Chapelle, autorytet w dziedzinie genetyki chorób
dziedzicznych, współodkrywca genetycznego podłoża m.in. dziedzicznego raka jelita grubego
(zespołu Lyncha) i zespołu de la Chapelle; Dr Krzysztof Mrózek, specjalista analizy cytogenetycznej
białaczek i guzów litych, zajmujący się opracowywaniem wystandaryzowanych markerów
diagnostycznych i prognostycznych w białaczkach szpikowych. Każdy z prelegentów jest
współautorem kilkuset publikacji w uznanych czasopismach naukowych, w tym New England Journal
of Medicine, Nature, Nature Medicine, Science oraz JAMA. Wykład wygłosi również Prof. Jolanta
Kupryjańczyk z Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie, ekspert w
dziedzinie patologii ginekologicznej i współautor przygotowywanej przez WHO klasyfikacji
nowotworów jajnika.
Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia. Partnerem
wydarzenia jest Studium Medycyny Molekularnej i stowarzyszenie Europa Colon.
Wszystkich zainteresowanych udziałem serdecznie zapraszamy 17 czerwca 2013 o godzinie 13.00. Warsztaty odbędą się w sali 233
Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a. Zachęcamy do wcześniejszej
rejestracji na stronie: http://www.medycynagenomowa.wum.edu.pl/bastion.
Konferencja jest pierwszą z cyklu spotkań organizowanych w ramach projektu BASTION. Celem projektu jest zwiększenie potencjału
badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej i skrócenie drogi do wykorzystania
wyników badań podstawowych w praktyce klinicznej. Badania realizowane w ramach projektu koncentrują się w szczególności wokół
spersonalizowanej onkologii i opracowywania diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb
chorych. Wartość projektu BASTION to ponad 21 mln zł. Projekt w 90% jest realizowany ze środków komisji Europejskiej w ramach 7
programu ramowego.

Więcej informacji na temat konferencji: http://medycynagenomowa.wum.edu.pl/bastion
Więcej informacji na temat projektu BASTION na: http://www.bastion.wum.edu.pl
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NFZ chce krótszych kolejek do specjalistów, ci
odpowiadają: nie tędy droga
Jak zmniejszyć kolejki do okulisty i dermatologa? W opinii NFZ uda się to,
jeżeli pacjenci będą kierowani do specjalistów przez lekarzy rodzinnych. Ta
zmiana ma sprawić, że część świadczeń, np. leczenie zapalenia spojówek
czy drobnych zmian skórnych, przejmą lekarze POZ.

» Zobacz więcej artykułów

Polecamy w portalu

Polityka zdrowotna

Światowy Dzień Bez Tytoniu kontra reklama papierosów 
Palenie papierosów powoduje co roku śmierć prawie 6 mln osób na świecie. Z inicjatywy WHO 31 maja

obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. W tym roku tematem przewodnim jest zakaz reklamy, promocji i

sponsorowania tytoniu.

Tusk: kwestia in vitro nie będzie przedmiotem negocjacji

WHO: zakaz reklamy tytoniu powoduje ograniczenie liczby palących

OZZL o definicji lekarza POZ

Finanse i zarządzanie

Wielkopolskie: szpitale szykują zbiorowy pozew przeciwko NFZ ws. nadwykonań 
Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych zamierza wystąpić z pozwem grupowym przeciwko NFZ, aby

odzyskać pieniądze za ponadlimitowe świadczenia wykonane w lecznicach. Szuka kolejnych szpitali, które

przyłączyłyby się do zbiorowego pozwu.

Warmińsko-Mazurskie: dzięki wspólnemu przetargowi szpitale oszczędziły 70 tys. zł

Farmacja

PharmaExpert: największe rynki OTC w ostatnich 12 miesiącach 
Wartość 10 największych rynków produktów dostępnych bez recepty (OTC) w ciągu ostatnich 12 miesięcy

wyniosła 4,04 mld złotych. Oznacza to wzrost o 10,1% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2012 -

wynika z danych firmy analityczno-doradczej PharmaExpert.

AOTM: Rada negatywnie o produkcie w programie leczenia raka nerki

Rada Przejrzystości : opinie z 14 posiedzenia

Usługi medyczne

Transplantolodzy krytykują ujawnienie danych dawcy i zdjęć z przeszczepu 
Naruszono prawo transplantacyjne, a etyka dziennikarska nie istnieje - uważają transplantolodzy. Są oburzeni

faktem opublikowania danych dawcy i zdjęć wykonanych podczas przeszczepu twarzy.

Gliwice: pacjent po przeszczepie twarzy opuścił OITM - mówi, uczy się połykać

RPP opowie małoletnim pacjentom szpitali psychiatrycznych jakie mają prawa

poczta kontakty kalendarz opcje pomoc
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"Kalkulator zdrowia", czyli zrób sobie przegląd

Inwestycje

Kraków: Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof gotowe  
Za około 100 mln zł Szpital Uniwersytecki w Krakowie wybudował nowoczesne Centrum Urazowe Medycyny

Ratunkowej i Katastrof. Budowa placówki była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Ministerstwa Zdrowia.

IT/Telemedycyna

Warszawa: stworzyli aplikację, która pomoże epileptykom 
Naukowcy i studenci z WAT opracowali, aplikację, która zwiększy bezpieczeństwo epileptyków - przypadkowych

przechodniów poinstruuje, jak pomóc choremu w ataku epilepsji, a jego rodzinę powiadomi o miejscu

zdarzenia. To pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie.

Prawo

Bydgoszcz: co się stało z pieniędzmi z funduszu socjalnego szpitala? 
Prokuratura otrzymała powiadomienie, że w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy mogło dojść

do przestępstwa przy udzielaniu pożyczek i zapomóg z zakładowego funduszu socjalnego. Chodzi o setki tysięcy

złotych.

Badania i rozwój

Kraków: podpisano umowę o utworzeniu polsko-francuskiego laboratorium 
Wspólne badania nad mechanizmami rozwoju raka oraz metodami walki z chorobą w oparciu o nowoczesne

eksperymentalne terapie prowadzone będą w polsko-francuskim laboratorium biotechnologicznym, które

powstanie w Krakowie. Umowę o utworzeniu placówki zawarto w środę (29 maja) na Uniwersytecie

Jagiellońskim.

» Zobacz więcej wiadomości

W serwisach tematycznych

Kardiologia

Nadciśnienie płucne: mamy niezłą organizację leczenia, ale sporo można poprawić 
Farmakoterapia, leczenie choroby podstawowej, zabiegi kardiochirurgiczne, czy wreszcie przeszczep płuc to

podstawowe formy terapii zalecane w leczeniu nadciśnienia płucnego podczas tegorocznego V Światowego

Kongresu Nadciśnienia Płucnego w Nicei - mówi prof. Marcin Kurzyna z Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób

Zakrzepowo-Zatorowych CMKP Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock.

Wrocław: XXIV Wiosenna Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK

Onkologia

Spada liczba Polek z zaawansowanym rakiem piersi 
Rak piersi coraz częściej wykrywany jest w Polsce we wczesnym etapie rozwoju - informują specjaliści.

Zaawansowany rak piersi: jak zmienić statystyki?

WUM: projekt BASTION - konferencja nt. najnowszych trendów w diagnostyce onkologicznej

Rozmowy • Opinie • Polemiki

Zdarzenia medyczne: model szwedzki u nas się
nie przyjął
Od wejścia w życie nowych przepisów w styczniu 2012 roku do 28 lutego
2013 r. do wojewódzkich komisji komisji ds. orzekania o zdarzeniach
medycznych wpłynęły 603 wnioski - mówi Łukasz Zoń, dyrektor Biura
Prawnego EIB SA. - Warto wskazać na wybrane efekty działania tychże
komisji.

 Rynek Zdrowia TV - Komentarze - Wywiady - Relacje - Felietony

Patronaty Rynku Zdrowia

2013-06-11 Warszawa

Konferencja "Pharmacovigilance i planowane zmiany w prawie farmaceutycznym"

2013-06-08 Wrocław

Konferencja "Zarządzanie podmiotami leczniczymi. Główne wyzwania oraz postulowane kierunki
zmian w opiece zdrowotnej"

2013-06-06 Wrocław

40. Jubileuszowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

2013-06-03 Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Warszawa

Nieodpłatne kursy dla lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej

2013-06-01 Warszawa

Konkurs "Odżywiaj się prawidłowo i bądź aktywna w ciąży"

Codzienny serwis informacyjny branży medycznej

Serwisy tematyczne

Reumatologia

Kardiologia

Onkologia

Szczepienia

Usługi medyczne

Alergologia

Anestezjologia

Chirurgia

Choroby płuc

 

Hematologia

Kardiochirurgia

Laryngologia

Medycyna paliatyw na

 

Neurologia

Okulistyka

Ortopedia

Pediatria
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Anna Gardyniak

18 czerwca 2013 07:00

BASTION:

Nowe trendy w onkologii

W ramach programu BASTION, który jest multidyscyplinarnym projektem naukowym dofinansowanym przez Komisję Europejską, na

Warszawskim Uniwesytecie Medycznym odbyła się konferencja nt. nowych trendów w diagnostyce i leczeniu spersonalizowanym raka. Dr

Krzysztof Mrózek, specjalista analizy cytogenetycznej białaczek i guzów litych, zajmujący się opracowywaniem wystandaryzowanych

markerów diagnostycznych i prognostycznych w białaczkach szpikowych, opowiedział o nowych trendach w diagnozowaniu i leczeniu

raka.

Jaki jest kierunek, w którym zmierzają badania w spersonalizowanej diagnostyce?

Ponieważ jestem członkiem grupy, która zajmuje się ostrą białaczką szpikową, odpowiem, opierając się na swojej wiedzy w tym temacie. To jest rzadka

choroba, najczęstsza wśród dorosłych, szczęśliwie rzadka dla pacjentów, dla badaczy mniej szczęśliwie, w związku z tym badania takie są wielowątkowe,

żeby móc zebrać większą liczbę pacjentów do badań statystycznych. Naszym głównym przedmiotem badań jest podłoże genetyczne komórki. Pod

kierunkiem Clary D. Bloomfield, która jest moją szefową, szukamy takiego właśnie genetycznego podłoża i markerów, które pozwalają na określenie

rokowania, na znalezienie wśród pacjentów tych, którzy lepiej reagują na leczenie, a także tych, których szanse są mniejsze, w związku z tym trzeba

szukać dla nich bardziej intensywnego leczenia. Naszym celem jest więc szukanie takich zmian, które potencjalnie będzie można leczyć celowanym

leczeniem, dlatego że istnieją mutacje, gdzie określenie podłoża genetycznego dla celowanego leczenia ma znaczenie dla zwiększenia szansy wyleczenia.

Czy to jest ogólny trend, w którym idzie diagnozowanie i leczenie onkologiczne?

Tak, to jest ogólny trend w ogóle w światowej onkologii – określanie postaci podłoża stricte genetycznego, dlatego że nowotwory powstają i będą

powstawać – to jest kwestia nabycia przez komórki nieprawidłowych zmian genetycznych, które mogą być wykrywane m.in. mikroskopowo.

Kiedy spersonalizowane leczenie raka będzie powszechne i dostępne dla każdego?

Mogę na to pytanie odpowiedzieć, odnosząc się do realiów w Stanach. Tam, z tego, co wiem, każde rozpoznanie ostrego szpiczaka łączy się z przyjęciem

do specjalistycznego centrum, w tej chwili tej choroby nie można leczyć w przychodni. Pacjenci są hospitalizowani – po przyjęciu na oddział od razu

wykonywane są badania genetyczne – to jest część postępowania, można wtedy określić grupę pacjenta, który konkretnie reaguje na dane leczenie i

wobec pacjenta takie leczenie się stosuje. Nie ma takiej sytuacji, gdzie rozpoznaje się chorobę, a pacjent nie jest przyjmowany do szpitala. Niektóre

białaczki, które nie są leczone szybko, prowadzą do śmierci. To jest choroba, która wymaga natychmiastowej reakcji i leczenia.
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Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów -
Konferencja organizowana przez Warszawski
Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION

© 2009 Ministerstw o Nauki i Szkolnictw a Wyższego

czwartek, 23 maja 2013

1 7  czerwca 201 3  roku na Warszawskim Uniwersy tecie Medy czny m odbędzie się

konferencja realizowana w ramach projektu BASTION organizowana przez

zespół dr hab. Kry stiana Jażdżewskiego z Pracowni Medy cy ny  Genomowej

Katedry  i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacy jnej i Wątroby  WUM,

poświęcona najnowszy m trendom w obszarze diagnosty ki onkologicznej, która

stanowi bardzo ważny  element personalizowanej onkologii. W konferencji

wezmą udział światowej klasy  eksperci z Comprehensiv e Cancer Center, The

Ohio State Univ ersity , Columbus, USA: Prof. Clara D. Bloomfield, autory tet w

dziedzinie genety ki białaczek i chłoniaków oraz nowoczesnej diagnosty ki i

terapii molekularnej ty ch chorób, współodkry wca chromosomu Philadelphia;

Prof. Albert de la Chapelle, autory tet w dziedzinie genety ki chorób

dziedziczny ch, współodkry wca genety cznego podłoża m.in. dziedzicznego raka

jelita grubego (zespołu Ly ncha) i zespołu de la Chapelle; Dr Krzy sztof Mrózek,

specjalista analizy  cy togenety cznej białaczek i guzów lity ch, zajmujący  się

opracowy waniem wy standary zowany ch markerów diagnosty czny ch i

prognosty czny ch w białaczkach szpikowy ch. Każdy  z prelegentów jest

współautorem kilkuset publikacji w uznany ch czasopismach naukowy ch, w

ty m New England Journal of Medicine,  Nature, Nature Medicine, Science oraz

JAMA. Wy kład wy głosi również Prof. Jolanta Kupry jańczy k z Centrum

Onkologii – Insty tutu im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie, ekspert w

dziedzinie patologii ginekologicznej i współautor przy gotowy wanej przez WHO

klasy fikacji nowotworów jajnika.

Patronat honorowy  nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Wy ższego oraz Ministerstwo Zdrowia. Partnerem wy darzenia jest Studium

Medy cy ny  Molekularnej i stowarzy szenie Europa Colon, zaś patronem

medialny m magazy n Służba Zdrowia i portal Med. Express. 

Wszy stkich zainteresowany ch udziałem serdecznie zapraszamy  1 7  czerwca

201 3 o godzinie 1 3 .00. Warsztaty  odbędą się w sali 233  Centrum

Dy dakty cznego Warszawskiego Uniwersy tetu Medy cznego przy  ul. Księcia

Trojdena 2a. Zachęcamy  do wcześniejszej rejestracji na stronie:

www.medycynagenomowa.wum.edu.pl/bastion.

Konferencja jest pierwszą z cy klu spotkań organizowany ch w ramach projektu

BASTION. Celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego

Warszawskiego Uniwersy tetu Medy cznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej

i skrócenie drogi do wy korzy stania wy ników badań podstawowy ch w prakty ce

klinicznej. Badania realizowane w ramach projektu koncentrują się w

szczególności wokół spersonalizowanej onkologii i opracowy wania

diagnosty czny ch i terapeuty czny ch metod dostosowany ch do indy widualny ch

potrzeb chory ch. Wartość projektu BASTION to ponad 21  mln PLN. Projekt w

90% jest realizowany  ze środków komi sji Europejskiej w ramach 7  programu

ramowego.

Więcej informacji na temat konferencji

Więcej informacji na temat projektu BASTION

« pow rót do listy
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Rozmawiamy z prof. Jakubem Gołąbem, kierownikiem Zakładu Immunologii

Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownikiem

projektu BASTION, dofinansowanego przez Komisję Europejską kwotą ponad 16

mln zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie onkologii

doświadczalnej. Badania naukowe prowadzone w ramach tego projektu dotyczą

personalizowanej onkologii i obejmują dziesięć projektów badawczych.

Rynek Zdrowia: - Jak powstał pomysł projektu BASTION?

Prof. Jakub Gołąb: - W Polsce zawsze było mało pieniędzy na badania, stąd idea

sięgnięcia po środki z Unii Europejskiej. Wynikała ona też częściowo z faktu, że

wcześniej realizowaliśmy badania, w wyniku których dokonaliśmy odkrycia naukowego.

Udało się nam zainteresować nim firmę biotechnologiczną z Holandii. Chciała ona odkupić

prawa do tegoż wynalazku od uczelni, ale podczas rozmów z firmą zdałem sobie sprawę,

że nie mamy ani jednej osoby, która potrafiłaby skutecznie poprowadzić negocjacje.

Niestety, nie podjęto żadnych prób wynegocjowania lepszych warunków sprzedaży.

Co ciekawe, przedstawiciele firmy, już po zakończeniu oficjalnych rozmów, sami

zaoferowali, że dodatkowo dofinansują badania naukowe w moim zespole i przekazali

nam drogą aparaturę badawczą, o której marzyliśmy od lat, ale nigdy nie udało nam się

zdobyć środków. Jednym z celów projektu BASTION jest zatem stworzenie w uczelni

procedur i mechanizmów instytucjonalnego wspierania komercjalizacji wynalazków:

profesjonalne szacowanie komercyjnej wartości odkrycia, jak i wsparcie przy

poszukiwaniu inwestora.

- Wystarczy przyjrzeć się, jak to robią inni?

- Właśnie tak chcemy podejść do tego zadania. Od września ubiegłego roku do roku

2016 będziemy realizować projekt BASTION jako samodzielna jednostka naukowa, ale we

współpracy z renomowanymi partnerami zagranicznymi. Mamy ich 13 z całej praktycznie

Europy, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Szwecji, Belgii, Francji, Holandii. Są

wśród nich uniwersytety, instytuty badawcze oraz firmy zajmujące się doradztwem w

zakresie komercjalizacji badań naukowych. Dzięki temu projektowi zdobędziemy tak

ważny know-how. Jest to o tyle istotne, że na uczelniach medycznych nikt się tym w

zasadzie do niedawna nie interesował.

- BASTION ma być pomostem pomiędzy światem, w którym funkcjonują polscy

badacze, i światem normalności - jasnych reguł i wiedzy jak postępować - w

którym działają ich koledzy za granicą?

- Można tak powiedzieć. W Polsce uniwersytety medyczne nadal pozostają szkołami,

akademiami, w których głównie uczy się studentów. Nauka nie jest w nich priorytetem:

właściwą wagę ma jedynie w deklaracjach, które, niestety, nie zawsze mają pokrycie w

działaniach.

Jeśli ktoś pracuje naukowo, uczelnia się z tego cieszy, ale w żaden sposób niczego nie
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droższe
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Wiadomo: nie od razu Kraków zbudowano, pewne procesy muszą potrwać i na pewno nie

zakończą się sukcesem w ciągu 36 miesięcy trwania projektu BASTION, liczę jednak, że

efekty realizacji tego grantu pojawią się w perspektywie kilkunastu lat. I tak o tym

trzeba myśleć, choć już obecnie mamy pierwsze rezultaty.

Główne efekty naukowe projektu będą widoczne szybciej, bo one zależą bezpośrednio od

nas. Udało się nam zatrudnić kilkanaście osób na stanowiskach podoktorskich (mamy

trzynastu naukowców pracujących w laboratorium, a do rozstrzygnięcia pozostały nam

jeszcze dwa konkursy). W większości są to Polacy, których udało się pozyskać z

dobrych ośrodków zagranicznych, mamy zatem świetny zespół ludzi z doświadczeniem i

niemałymi dokonaniami.

Ponadto inwestujemy w aparaturę badawczą - pięć dużych pakietów sprzętowych, które

bardzo usprawnią i unowocześnią naszą pracę.

Mamy też środki na wymianę naukową z partnerami projektu, co oznacza, że nasi

naukowcy mogą pojechać do ośrodków zagranicznych i poprowadzić badania w

tamtejszych laboratoriach, aby zdobyć doświadczenie i zacieśnić kontakty.

- Aparatura i laboratoria. Wspomniał pan, że w ramach projektu BASTION są

pieniądze także i na ten cel. Czy i w tym przypadku jesteśmy daleko w tyle za

krajami "starej" UE?

- Jeśli chodzi o badania w genetyce czy biologii molekularnej (choć sądzę, że w innych

dziedzinach też nie jest wcale źle), mamy nowoczesne, drogie urządzenia, ale ich

wykorzystanie utrudnia zła organizacja.

W obiektach dedykowanych prowadzeniu badań działają za granicą pracownie

zatrudniające wyspecjalizowanych techników obsługujących aparaturę, z której mogą

korzystać wszyscy (tzw. core facilities).

Jeśli badacz ma pomysł i grant, płaci i ma do dyspozycji osobę, która dokonuje analiz z

zastosowaniem wspomnianego sprzętu. U nas tę drogą aparaturę każdy trzyma dla

siebie.

Współpraca jest możliwa, ale nie każdy ma informację, jaki ośrodek czym dysponuje i na

jakiej zasadzie można z tego skorzystać. Dlatego cenna aparatura stoi w dużym stopniu

bezczynnie.

- Potrzebujemy jasnych zasad?

- Tak. Wówczas sprzęt będzie się sam finansował. Będą pieniądze na jego naprawę i

wymianę, będzie obsługiwany przez specjalistów, którzy "wycisną" z niego wszystkie

możliwości. Niestety, tego na razie brakuje.

- Czy BASTION ma szansę zaszczepić potrzebę zmian w tym kierunku na polskim

gruncie?

- Nasz sprzęt jest specyficzny i opierając się na takiej aparaturze, laboratoria działające

na wspomnianych zasadach raczej nie powstaną.

Tu potrzebny byłby budżet około dziesięć razy większy od naszego i dedykowany

wyłącznie aparaturze (w przypadku BASTIONU stanowi ona jedynie 20% całego

budżetu). Ale rzeczywiście, generalnie brakuje wizji.

Będziemy o tym w czasie realizacji naszego projektu rozmawiać i miejmy nadzieję, że

nagłośnienie tego problemu przyniesie w końcu efekty.

- Poszukiwanie metod diagnostycznych i terapeutycznych w onkologii jest celem

zespołów badawczych pracujących w ramach projektu BASTION. Ile ich jest i

czym się zajmują?

- Mamy dziesięć zespołów, każdy ze swoim liderem i pracownikami: bezpośrednio w
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projekt zaangażowanych jest w sumie około 100 osób. Wiele inicjatyw wykracza poza

prosty podział na poszczególne zespoły. Zatrudniliśmy np. niedawno menedżera ds.

innowacyjności, którego zadaniem będzie m.in. kontaktowanie się z innymi zespołami

badawczymi na uczelni, aby podpowiedzieć im, co robić z wynikami, jak je "opakować",

jak szukać inwestorów. Tej wiedzy nie ma, bo też nigdy wcześniej nie była ona

potrzebna.

Chcemy, żeby BASTION zadziałał w perspektywie kilkunastu lat, przekształcając uczelnię

tak, aby nauka stała się jednym z jej filarów. Jeśli będą świetne zespoły potrafiące

komercjalizować wyniki swoich badań, pojawią się także pieniądze, m.in. na kontynuację

badań, na rozbudowę WUM, na poprawę jakości dydaktyki.

Jeśli chodzi o same badania - w ramach BASTIONU mamy środki na zatrudnienie

naukowców, ale nie na prowadzenie badań: nie na odczynniki i zwierzęta laboratoryjne.

Dopiero obecnie, mając już pracowników, możemy przygotowywać wnioski na granty na

konkretne projekty. Te pieniądze pojawią się pod koniec zatrudnienia wspomnianych

osób, ale też liczymy, że dzięki nim można będzie to zatrudnienie przedłużyć.

Każdy zespół prowadzi badania niezależne: np. dotyczące mechanizmów związanych z

uszkodzeniem DNA i wpływem tego uszkodzenia na rozwój oporności na leki, mutacji w

genach zwiększających ryzyko powstawania nowotworów, badania związane z

poszukiwaniem krótkich sekwencji RNA zaangażowanych w regulację ekspresji genów w

komórkach nowotworowych. Mamy zespoły zajmujące się przeciwciałami monoklonalnymi,

terapią fotodynamiczną nowotworów, angiogenezą nowotworów, badaniem krążących

we krwi komórek nowotworowych i możliwości ich izolacji w celu opracowania testów

diagnostycznych.

Badamy też działanie nowych leków przeciwnowotworowych na fałdowanie się białek w

komórkach nowotworowych.

Opracowujemy także różne układy enzymatyczne, które umożliwiają poszukiwanie

nowych leków przeciwnowotworowych - jeśli znajdziemy nowe związki chemiczne,

możliwa będzie w zasadzie bezpośrednia komercjalizacja.

- Jak komercjalizują swoje odkrycia naukowcy w zagranicznych ośrodkach?

- Nie ma jednego prostego schematu: wszystko zależy od tego, co to jest i jakie może

mieć potencjalne zastosowanie.

Przy każdej uczelni działa jednak wyspecjalizowana w tym zakresie komórka. Ponadto

każdy lider otrzymuje regularnie informacje, co ma zrobić, jeśli coś odkryje i do kogo ma

się z tym zgłosić. Uruchamiany jest wówczas tryb postępowania, w który naukowiec

wcale nie musi się angażować. Odpowiednie osoby wyceniają potencjalną wartość

odkrycia i szukają dla niego rynku.

- Proste. Dlaczego u nas nie może tak być?

- Ależ może. Ale pamiętajmy, że na razie mamy mnóstwo różnych ograniczeń

narzucanych uczelniom, które nie ułatwiają im pracy. Na przykład: w Polsce nie ma

jeszcze zbyt wielu osób potrafiących ocenić wartość wynalazku. Trzeba w tym celu

znaleźć dobrego eksperta. Niestety, barier administracyjnych jest mnóstwo, ale ustawa

o zamówieniach publicznych w szczególnie dotkliwy sposób krępuje naukę w Polsce i

przy każdej okazji warto o tym mówić.

Nigdzie w UE nie ma przetargów na bieżące odczynniki. A od nas wymaga się

planowania. Tymczasem nie jestem w stanie przewidzieć, ile będę potrzebował soli

fizjologicznej albo siarczanu magnezu w skali pięciu lat. Nie jestem w stanie tego określić

nawet z tygodnia na tydzień, ponieważ nauka jest poszukiwaniem nieznanego i tym różni

się od produkcji śrubek - nie da się zaplanować wszystkiego. Wielu świetnie

zapowiadających się naukowców właśnie z powodu ustawy o zamówieniach publicznych

zrezygnowało z badań i poświęciło się dydaktyce albo wyjechało za granicę, bo tam

można pracować.

Kolega z Instytutu w Heidelbergu sięga po odczynnik do lodówki, zaznacza na kartce, z
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czego korzysta, a uczelnia raz w miesiącu rozlicza się ze sprzedającą go firmą. Jeśli

badacz ma pomysł, może go zrealizować tego samego dnia. Jeśli ja mam pomysł i muszę

w celu jego realizacji kupić odczynnik, ten dotrze do mnie po 3-6 miesiącach. Jak mamy
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Rozmawiamy z prof. Jakubem Gołąbem, kierownikiem Zakładu Immunologii Centrum

Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownikiem projektu BASTION,

dofinansowanego przez Komisję Europejską kwotą ponad 16 mln zł. Głównym celem

projektu jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej. Badania naukowe prowadzone w

ramach tego projektu dotyczą personalizowanej onkologii i obejmują dziesięć projektów

badawczych.

Rynek Zdrowia: - Jak powstał pomysł projektu

BASTION?

Prof. Jakub Gołąb: - W Polsce zawsze było mało

pieniędzy na badania, stąd idea sięgnięcia po środki z

Unii Europejskiej. Wynikała ona też częściowo z faktu,

że wcześniej realizowaliśmy badania, w wyniku których

dokonaliśmy odkrycia naukowego.

Udało się nam zainteresować nim firmę

biotechnologiczną z Holandii. Chciała ona odkupić

prawa do tegoż wynalazku od uczelni, ale podczas

rozmów z firmą zdałem sobie sprawę, że nie mamy ani

jednej osoby, która potrafiłaby skutecznie poprowadzić negocjacje. Niestety, nie podjęto żadnych prób

wynegocjowania lepszych warunków sprzedaży.

Co ciekawe, przedstawiciele firmy, już po zakończeniu oficjalnych rozmów, sami zaoferowali, że

dodatkowo dofinansują badania naukowe w moim zespole i przekazali nam drogą aparaturę badawczą,

o której marzyliśmy od lat, ale nigdy nie udało nam się zdobyć środków. Jednym z celów projektu

BASTION jest zatem stworzenie w uczelni procedur i mechanizmów instytucjonalnego wspierania

komercjalizacji wynalazków: profesjonalne szacowanie komercyjnej wartości odkrycia, jak i wsparcie

przy poszukiwaniu inwestora.

- Wystarczy przyjrzeć się, jak to robią inni?

- Właśnie tak chcemy podejść do tego zadania. Od września ubiegłego roku do roku 2016 będziemy

realizować projekt BASTION jako samodzielna jednostka naukowa, ale we współpracy z renomowanymi

partnerami zagranicznymi. Mamy ich 13 z całej praktycznie Europy, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec,

Włoch, Szwecji, Belgii, Francji, Holandii. Są wśród nich uniwersytety, instytuty badawcze oraz firmy

zajmujące się doradztwem w zakresie komercjalizacji badań naukowych. Dzięki temu projektowi

zdobędziemy tak ważny know-how. Jest to o tyle istotne, że na uczelniach medycznych nikt się tym w

zasadzie do niedawna nie interesował.

- BASTION ma być pomostem pomiędzy światem, w którym funkcjonują polscy badacze, i

światem normalności - jasnych reguł i wiedzy jak postępować - w którym działają ich koledzy

za granicą?

- Można tak powiedzieć. W Polsce uniwersytety medyczne nadal pozostają szkołami, akademiami, w

których głównie uczy się studentów. Nauka nie jest w nich priorytetem: właściwą wagę ma jedynie w

deklaracjach, które, niestety, nie zawsze mają pokrycie w działaniach.
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Biznes › Prasa

Sukces wymaga organizacji

Rozmawiamy z prof. Jakubem Gołąbem, kierownikiem Zakładu Immunologii Centrum
Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownikiem projektu BASTION,
dofinansowanego przez Komisję Europejską kwotą ponad 16 mln zł. Głównym celem
projektu jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej. Badania naukowe prowadzone w
ramach tego projektu dotyczą personalizowanej onkologii i obejmują dziesięć projektów
badawczych.

Rynek Zdrowia: - Jak powstał pomysł projektu BASTION?

Prof. Jakub Gołąb: - W Polsce zawsze było mało pieniędzy na badania, stąd idea
sięgnięcia po środki z Unii Europejskiej. Wynikała ona też częściowo z faktu, że wcześniej
realizowaliśmy badania, w wyniku których dokonaliśmy odkrycia naukowego.

Udało się nam zainteresować nim firmę biotechnologiczną z Holandii. Chciała ona
odkupić prawa do tegoż wynalazku od uczelni, ale podczas rozmów z firmą zdałem sobie
sprawę, że nie mamy ani jednej osoby, która potrafiłaby skutecznie poprowadzić
negocjacje. Niestety, nie podjęto żadnych prób wynegocjowania lepszych warunków
sprzedaży.

Co ciekawe, przedstawiciele firmy, już po zakończeniu oficjalnych rozmów, sami
zaoferowali, że dodatkowo dofinansują badania naukowe w moim zespole i przekazali
nam drogą aparaturę badawczą, o której marzyliśmy od lat, ale nigdy nie udało nam się
zdobyć środków. Jednym z celów projektu BASTION jest zatem stworzenie w uczelni
procedur i mechanizmów instytucjonalnego wspierania komercjalizacji wynalazków:
profesjonalne szacowanie komercyjnej wartości odkrycia, jak i wsparcie przy

biznes
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poszukiwaniu inwestora.

- Wystarczy przyjrzeć się, jak to robią inni?

- Właśnie tak chcemy podejść do tego zadania. Od września ubiegłego roku do roku 2016
będziemy realizować projekt BASTION jako samodzielna jednostka naukowa, ale we
współpracy z renomowanymi partnerami zagranicznymi. Mamy ich 13 z całej praktycznie
Europy, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Szwecji, Belgii, Francji, Holandii. Są
wśród nich uniwersytety, instytuty badawcze oraz firmy zajmujące się doradztwem w
zakresie komercjalizacji badań naukowych. Dzięki temu projektowi zdobędziemy tak
ważny know-how. Jest to o tyle istotne, że na uczelniach medycznych nikt się tym w
zasadzie do niedawna nie interesował.

- BASTION ma być pomostem pomiędzy światem, w którym funkcjonują polscy
badacze, i światem normalności - jasnych reguł i wiedzy jak postępować - w

którym działają ich koledzy za granicą?

- Można tak powiedzieć. W Polsce uniwersytety medyczne nadal pozostają szkołami,
akademiami, w których głównie uczy się studentów. Nauka nie jest w nich priorytetem:
właściwą wagę ma jedynie w deklaracjach, które, niestety, nie zawsze mają pokrycie w
działaniach.

Jeśli ktoś pracuje naukowo, uczelnia się z tego cieszy, ale w żaden sposób niczego nie
ułatwia.

Wiadomo: nie od razu Kraków zbudowano, pewne procesy muszą potrwać i na pewno nie
zakończą się sukcesem w ciągu 36 miesięcy trwania projektu BASTION, liczę jednak, że
efekty realizacji tego grantu pojawią się w perspektywie kilkunastu lat. I tak o tym trzeba
myśleć, choć już obecnie mamy pierwsze rezultaty.

Główne efekty naukowe projektu będą widoczne szybciej, bo one zależą bezpośrednio od
nas. Udało się nam zatrudnić kilkanaście osób na stanowiskach podoktorskich (mamy
trzynastu naukowców pracujących w laboratorium, a do rozstrzygnięcia pozostały nam
jeszcze dwa konkursy). W większości są to Polacy, których udało się pozyskać z dobrych
ośrodków zagranicznych, mamy zatem świetny zespół ludzi z doświadczeniem i niemałymi
dokonaniami.

Ponadto inwestujemy w aparaturę badawczą - pięć dużych pakietów sprzętowych, które
bardzo usprawnią i unowocześnią naszą pracę.

Mamy też środki na wymianę naukową z partnerami projektu, co oznacza, że nasi
naukowcy mogą pojechać do ośrodków zagranicznych i poprowadzić badania w
tamtejszych laboratoriach, aby zdobyć doświadczenie i zacieśnić kontakty.

- Aparatura i laboratoria. Wspomniał pan, że w ramach projektu BASTION są
pieniądze także i na ten cel. Czy i w tym przypadku jesteśmy daleko w tyle za

krajami "starej" UE?

- Jeśli chodzi o badania w genetyce czy biologii molekularnej (choć sądzę, że w innych
dziedzinach też nie jest wcale źle), mamy nowoczesne, drogie urządzenia, ale ich
wykorzystanie utrudnia zła organizacja.

W obiektach dedykowanych prowadzeniu badań działają za granicą pracownie
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zatrudniające wyspecjalizowanych techników obsługujących aparaturę, z której mogą
korzystać wszyscy (tzw. core facilities).

Jeśli badacz ma pomysł i grant, płaci i ma do dyspozycji osobę, która dokonuje analiz z
zastosowaniem wspomnianego sprzętu. U nas tę drogą aparaturę każdy trzyma dla
siebie.

Współpraca jest możliwa, ale nie każdy ma informację, jaki ośrodek czym dysponuje i na
jakiej zasadzie można z tego skorzystać. Dlatego cenna aparatura stoi w dużym stopniu
bezczynnie.

- Potrzebujemy jasnych zasad?

- Tak. Wówczas sprzęt będzie się sam finansował. Będą pieniądze na jego naprawę i
wymianę, będzie obsługiwany przez specjalistów, którzy "wycisną" z niego wszystkie
możliwości. Niestety, tego na razie brakuje.

- Czy BASTION ma szansę zaszczepić potrzebę zmian w tym kierunku na
polskim gruncie?

- Nasz sprzęt jest specyficzny i opierając się na takiej aparaturze, laboratoria działające
na wspomnianych zasadach raczej nie powstaną.

Tu potrzebny byłby budżet około dziesięć razy większy od naszego i dedykowany
wyłącznie aparaturze (w przypadku BASTIONU stanowi ona jedynie 20% całego budżetu).
Ale rzeczywiście, generalnie brakuje wizji.

Będziemy o tym w czasie realizacji naszego projektu rozmawiać i miejmy nadzieję, że
nagłośnienie tego problemu przyniesie w końcu efekty.

- Poszukiwanie metod diagnostycznych i terapeutycznych w onkologii jest celem

zespołów badawczych pracujących w ramach projektu BASTION. Ile ich jest i
czym się zajmują?

- Mamy dziesięć zespołów, każdy ze swoim liderem i pracownikami: bezpośrednio w
projekt zaangażowanych jest w sumie około 100 osób. Wiele inicjatyw wykracza poza
prosty podział na poszczególne zespoły. Zatrudniliśmy np. niedawno menedżera ds.
innowacyjności, którego zadaniem będzie m.in. kontaktowanie się z innymi zespołami
badawczymi na uczelni, aby podpowiedzieć im, co robić z wynikami, jak je "opakować",
jak szukać inwestorów. Tej wiedzy nie ma, bo też nigdy wcześniej nie była ona potrzebna.

Chcemy, żeby BASTION zadziałał w perspektywie kilkunastu lat, przekształcając uczelnię
tak, aby nauka stała się jednym z jej filarów. Jeśli będą świetne zespoły potrafiące
komercjalizować wyniki swoich badań, pojawią się także pieniądze, m.in. na kontynuację
badań, na rozbudowę WUM, na poprawę jakości dydaktyki.

Jeśli chodzi o same badania - w ramach BASTIONU mamy środki na zatrudnienie
naukowców, ale nie na prowadzenie badań: nie na odczynniki i zwierzęta laboratoryjne.
Dopiero obecnie, mając już pracowników, możemy przygotowywać wnioski na granty na
konkretne projekty. Te pieniądze pojawią się pod koniec zatrudnienia wspomnianych
osób, ale też liczymy, że dzięki nim można będzie to zatrudnienie przedłużyć.

Każdy zespół prowadzi badania niezależne: np. dotyczące mechanizmów związanych z
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uszkodzeniem DNA i wpływem tego uszkodzenia na rozwój oporności na leki, mutacji w
genach zwiększających ryzyko powstawania nowotworów, badania związane z
poszukiwaniem krótkich sekwencji RNA zaangażowanych w regulację ekspresji genów w
komórkach nowotworowych. Mamy zespoły zajmujące się przeciwciałami
monoklonalnymi, terapią fotodynamiczną nowotworów, angiogenezą nowotworów,
badaniem krążących we krwi komórek nowotworowych i możliwości ich izolacji w celu
opracowania testów diagnostycznych.

Badamy też działanie nowych leków przeciwnowotworowych na fałdowanie się białek w
komórkach nowotworowych.

Opracowujemy także różne układy enzymatyczne, które umożliwiają poszukiwanie nowych
leków przeciwnowotworowych - jeśli znajdziemy nowe związki chemiczne, możliwa będzie
w zasadzie bezpośrednia komercjalizacja.

- Jak komercjalizują swoje odkrycia naukowcy w zagranicznych ośrodkach?

- Nie ma jednego prostego schematu: wszystko zależy od tego, co to jest i jakie może
mieć potencjalne zastosowanie.

Przy każdej uczelni działa jednak wyspecjalizowana w tym zakresie komórka. Ponadto
każdy lider otrzymuje regularnie informacje, co ma zrobić, jeśli coś odkryje i do kogo ma
się z tym zgłosić. Uruchamiany jest wówczas tryb postępowania, w który naukowiec wcale
nie musi się angażować. Odpowiednie osoby wyceniają potencjalną wartość odkrycia i
szukają dla niego rynku.

- Proste. Dlaczego u nas nie może tak być?

- Ależ może. Ale pamiętajmy, że na razie mamy mnóstwo różnych ograniczeń narzucanych
uczelniom, które nie ułatwiają im pracy. Na przykład: w Polsce nie ma jeszcze zbyt wielu
osób potrafiących ocenić wartość wynalazku. Trzeba w tym celu znaleźć dobrego
eksperta. Niestety, barier administracyjnych jest mnóstwo, ale ustawa o zamówieniach
publicznych w szczególnie dotkliwy sposób krępuje naukę w Polsce i przy każdej okazji
warto o tym mówić.

Nigdzie w UE nie ma przetargów na bieżące odczynniki. A od nas wymaga się
planowania. Tymczasem nie jestem w stanie przewidzieć, ile będę potrzebował soli
fizjologicznej albo siarczanu magnezu w skali pięciu lat. Nie jestem w stanie tego określić
nawet z tygodnia na tydzień, ponieważ nauka jest poszukiwaniem nieznanego i tym różni
się od produkcji śrubek - nie da się zaplanować wszystkiego. Wielu świetnie
zapowiadających się naukowców właśnie z powodu ustawy o zamówieniach publicznych
zrezygnowało z badań i poświęciło się dydaktyce albo wyjechało za granicę, bo tam
można pracować.

Kolega z Instytutu w Heidelbergu sięga po odczynnik do lodówki, zaznacza na kartce, z
czego korzysta, a uczelnia raz w miesiącu rozlicza się ze sprzedającą go firmą. Jeśli
badacz ma pomysł, może go zrealizować tego samego dnia. Jeśli ja mam pomysł i muszę
w celu jego realizacji kupić odczynnik, ten dotrze do mnie po 3-6 miesiącach. Jak mamy
zatem konkurować z zagranicznymi ośrodkami?

IWONA BĄCZEK
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Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Maj 2013

24.05.2013 - 26.05.2013

Konferencja „Zdrowie i choroba w kontekście
funkcjonowania społecznego i zawodowego”

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Zakład Psychologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z
Uniwersytetem Warszawskim zapraszają na IX Ogólnopolską Konferencję
Naukową Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:
„Zdrowie i choroba w kontekście funkcjonowania społecznego i zawodowego”.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie sympozjum.

Organizator:
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski; Zakład Psychologii Medycznej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny; Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego

Patronat:
Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. Marek Kuch

26.05.2013

„Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Doktorantów Uczelni Medycznych”

Miejsce: Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, ul. Żwirki i Wigury 63

Zapraszamy wszystkich doktorantów i młodych naukowców z uczelni i jednostek
pozaakademickich z całego kraju, zajmujących się w swych badaniach tematyką
medyczną, do udziału w „Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Doktorantów Uczelni Medycznych”.

Sesje:
nauki podstawowe
nauki o zdrowiu
specjalności kliniczne
farmacja
neuronauka
stomatologia

Istnieje możliwość publikacji swoich prac

rejestracja i informacje

komunikat

formularz rejestracyjny

plakat
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Czerwiec 2013

07.06.2013 - 09.06.2013

II Konferencja Zielarska Kobiet

Miejsce: Koryciny, Grodzisk

Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na
II Konferencję Zielarską Kobiet.

Informacje na temat Konferencji – tutaj

07.06.2013 - 08.06.2013

50-lecie utworzenia Banku Tkanek przy Zakładzie
Transplantologii

Patronat:
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk

17.06.2013

„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” –
konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet
Medyczny w ramach projektu BASTION

Miejsce: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul.
Księcia Trojdena 2a, s. 233

17 czerwca 2013 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się
konferencja realizowana w ramach projektu BASTION organizowana przez zespół
dr hab. Krystiana Jażdżewskiego z Pracowni Medycyny Genomowej Katedry i
Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, poświęcona
najnowszym trendom w obszarze diagnostyki onkologicznej, która stanowi
bardzo ważny element personalizowanej onkologii.

więcej informacji

Pracownia Medycyny Genomowej

Więcej informacji na temat projektu BASTION

Patronat:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Zdrowia

21.06.2013

VI Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia
Małych Dzieci

Miejsce: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Warszawa, ul Trojdena 2a

Cele konferencji: Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych metod
ochrony najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem.

Jednodniowa konferencja skierowana jest do profesjonalistów mających w
swojej pracy kontakt z małymi dziećmi i ich rodzicami (m.in. pielęgniarek,
położnych, lekarzy, pracowników socjalnych, psychologów, pracowników żłobków
i przedszkoli, przedstawicieli władz lokalnych).

Prelegentami w czasie konferencji są uznani eksperci zarówno z Polski jak i
zagranicy. Konferencja co roku składa się z sesji plenarnych oraz tematycznych
warsztatów równoległych. 

Wykłady i seminaria cieszą się wysokim zainteresowaniem (ponad 400
uczestników każdego roku) i zbierają bardzo pozytywne oceny od uczestników.

Stałym partnerem konferencji jest Urząd M. St. Warszawy. W 2010 r. po raz
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pierwszy w organizację konferencji włączył się także Zakład Zdrowia Publicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kształcący przyszłych specjalistów w
dziedzinie zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i położnictwa.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie www.dobryrodzic.fdn.pl
w zakładce dla profesjonalistów w dziale konferencje i szkolenia.

W programie: Wykłady i seminaria z udziałem Polskich i zagranicznych ekspertów
specjalizujących się w obszarze pracy z rodzicami małych dzieci.

Za udział w konferencji przyznawane będą punkty edukacyjne.

Kontakt z organizatorem: anna.zardecka@fdn.pl 22 616 16 69

Rejestracja: Jak co roku na konferencję obowiązuje rejestracja przy pomocy
formularza elektronicznego. Informacje o rozpoczęciu rejestracji będą dostępne
na stronie.

Organizator:
Zakład Zdrowia Publicznego we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje

Lipiec 2013

04.07.2013 - 07.07.2013

Międzynarodowa Konferencja Naukowa AIESEP
„Wychowanie fizyczne i sport dla przyszłości”

Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

Organizator:
Organizator Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Patronat:
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Krawczyk

Wrzesień 2013

05.09.2013 - 07.09.2013

V Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej

Organizator:
Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii

Patronat:
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Krawczyk

21.09.2013 - 22.09.2013

Festiwal Nauki w Jabłonnie

Miejsce: Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul.
Modlińska 105

Zapraszamy na 11 edycję Festiwalu Nauki w Jabłonnie, podczas którego
uczestniczyć będzie Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Październik 2013

04.10.2013

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/ 2014

Miejsce: Aula wykładowa Centrum Dydaktycznego WUM im. prof. Janusza
Piekarczyka, godz. 12.00

11.10.2013 - 12.10.2013
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[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]

Konferencja „Case Reports Conference in
Transplantology”

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa

Organizator:
International Scientific Literature Foundation for Liver Transplantation and
Progress of Alimentary Tract Surgery

Patronat:
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Krawczyk

Grudzień 2013

06.12.2013 - 07.12.2013

X Jubileuszowe Forum Rynologiczne

Miejsce: Hotel Novotel Airport, Warszawa

więcej informacji

Patronat:
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk

06.12.2013

Jubileusz 20-lecia istnienia Oddziału Nauczania w Języku
Angielskim

Patronat:
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk

06.12.2013

Badania naukowe pt. „Jakość kształcenia na kierunku
ratownictwo medyczne a wymiar umiejętności
wykorzystywanych w systemie PRM”

Patronat:
JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk

Warszawski Uniwersytet Medyczny | Medical University of Warsaw

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. centr.: (22) 57 20 913, faks kancelarii: (22) 57 20 154

informacja rekrutacyjna: (22) 57 20 998

NIP: 525-00-05-828, REGON: 000288917
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Jeśli ktoś pracuje naukowo, uczelnia się z tego cieszy, ale w żaden sposób niczego nie ułatwia.

Wiadomo: nie od razu Kraków zbudowano, pewne procesy muszą potrwać i na pewno nie zakończą się

sukcesem w ciągu 36 miesięcy trwania projektu BASTION, liczę jednak, że efekty realizacji tego grantu

pojawią się w perspektywie kilkunastu lat. I tak o tym trzeba myśleć, choć już obecnie mamy pierwsze

rezultaty.

Główne efekty naukowe projektu będą widoczne szybciej, bo one zależą bezpośrednio od nas. Udało

się nam zatrudnić kilkanaście osób na stanowiskach podoktorskich (mamy trzynastu naukowców

pracujących w laboratorium, a do rozstrzygnięcia pozostały nam jeszcze dwa konkursy). W większości

są to Polacy, których udało się pozyskać z dobrych ośrodków zagranicznych, mamy zatem świetny

zespół ludzi z doświadczeniem i niemałymi dokonaniami.

Ponadto inwestujemy w aparaturę badawczą - pięć dużych pakietów sprzętowych, które bardzo

usprawnią i unowocześnią naszą pracę.

Mamy też środki na wymianę naukową z partnerami projektu, co oznacza, że nasi naukowcy mogą

pojechać do ośrodków zagranicznych i poprowadzić badania w tamtejszych laboratoriach, aby zdobyć

doświadczenie i zacieśnić kontakty.

- Aparatura i laboratoria. Wspomniał pan, że w ramach projektu BASTION są pieniądze także i

na ten cel. Czy i w tym przypadku jesteśmy daleko w tyle za krajami "starej" UE?

- Jeśli chodzi o badania w genetyce czy biologii molekularnej (choć sądzę, że w innych dziedzinach też

nie jest wcale źle), mamy nowoczesne, drogie urządzenia, ale ich wykorzystanie utrudnia zła

organizacja.

W obiektach dedykowanych prowadzeniu badań działają za granicą pracownie zatrudniające

wyspecjalizowanych techników obsługujących aparaturę, z której mogą korzystać wszyscy (tzw. core

facilities).

Jeśli badacz ma pomysł i grant, płaci i ma do dyspozycji osobę, która dokonuje analiz z zastosowaniem

wspomnianego sprzętu. U nas tę drogą aparaturę każdy trzyma dla siebie.

Współpraca jest możliwa, ale nie każdy ma informację, jaki ośrodek czym dysponuje i na jakiej zasadzie

można z tego skorzystać. Dlatego cenna aparatura stoi w dużym stopniu bezczynnie.

- Potrzebujemy jasnych zasad?

- Tak. Wówczas sprzęt będzie się sam finansował. Będą pieniądze na jego naprawę i wymianę, będzie

obsługiwany przez specjalistów, którzy "wycisną" z niego wszystkie możliwości. Niestety, tego na razie

brakuje.
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Interniści i pediatrzy w POZ: lekarze oceniają zmiany

proponowane przez resort zdrowia

Program zdrowotny PiS: likwidacja NFZ, wszystkie leki

refundowane w cenie 8,50 zł

Łódzkie: dostają rachunki od NFZ za wielokrotną zmianę

lekarzy

Kto ma płacić za badania kliniczne? Nie wszystkie przepisy

są jasne

Wiceminister zdrowia o błędach lekarskich i dodatkowych

ubezpieczeniach

RPO: wyniki badania nt. stosunku Polaków do eutanazji są

szokujące

Kościerzyna: za miesiąc szpital będzie spółką

OZZL o liście ministra "Do przyjaciół lekarzy"

Prof. Adam Maciejewski: pacjent po przeszczepie twarzy

wstał, połyka, widzi

URPL w sprawie wycofanego produktu Fervex

ROZMOWA

Wiceminister zdrowia o błędach

lekarskich i dodatkowych

ubezpieczeniach

Jeśli samorząd lekarski zamknie się

na problem, jakim są błędy lekarskie,

to prestiż tego zaw odu upadnie. Lekarze muszą być

bardziej w yczuleni, gdy coś złego dzieje się z pacjentem -

podkreśla w  w yw iadzie dla PAP w iceminister zdrow ia

Sław omir Neumann.

OPINIE I POLEMIKI

Zmiana wzoru recept: zmarnowano miliony na zakup

Rynek Zdrowia NR 5

START AKTUALNOŚCI ARTYKUŁY OPINIE MIESIĘCZNIK SERWISY TEMATYCZNE PRACA PRZETARGI GIEŁDA FORUM KONFERENCJE  ZALOGUJ SIĘ

Bieżące w ydanie Numery archiwalne Prenumerata Rynku Zdrow ia Redakcja O miesięczniku

ShareShareShareShareMore

ShareShareShareShareMore

POLECAMY W PORTALU

Odwiedź i polub nasz profil na

Facebooku. Znajdziesz tam

przegląd najciekawszych

informacji dnia.

Subskrybuj kanały RSS - bądź

na bieżąco z informacjami z

serwisu.

Moduł z najnowszymi

informacjami Rynku Zdrowia w

Twoim serwisie.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Najnowsze informacje z Rynku 

Zdrowia wprost na Twój e-mail.

Wiadomości, opinie, komentarze,

analizy!

podaj e-mail  ZAPISZ

* Zamów ienie new slettera oznacza

akceptację Polityki pryw atności portalu.
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Portal profesjonalistów
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Biura, magazyny, centra

handlow e, hotele, tereny
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serw is informacyjny z branży

nieruchomości komercyjnych.
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analizy, RETAIL MAP - mapa
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Portal now oczesnego rolnika -

produkcja roślinna, produkcja

zw ierzęca, technika rolnicza.

Zaw sze aktualne, fachow e i

spraw dzone w iadomości.

Katalog maszyn rolniczych.

Darmow e ogłoszenia rolnicze

w  sieci. Maszyny i urządzenia,

bydło i trzoda chlew na, zboża.

Sprzedam, kupię, zamienię.

Zaw sze aktualne gazetki

promocyjne sieci handlow ych:

hipermarkety, dom i ogród,

dyskonty, delikatesy,

ogólnopolskie sieci osiedlow e.

Kto ma płacić za badania

kliniczne? Nie wszystkie

przepisy są jasne

Interniści i pediatrzy w

POZ: lekarze oceniają

zmiany proponowane

przez resort zdrowia

Prof. Brian Butler:

napromienianie metodą

IMRT jest precyzyjne jak

strzał snajpera

Lekarze przeciwni e-

zwolnieniom?

Kliknij aby dodać komentarz. 

nieważnych druków

Strata dla systemu okazała w iększa

niż spodziew ane korzyści - tak

Grzegorz Mazur, prezes Okręgow ej

Rady Lekarskiej w  Łodzi komentuje

w  portalu rynekzdrow ia.pl skutki(...)

Trzeba wprowadzić w życie

zmiany w ochronie zdrowia

Pracy jest w iele. Zamiast

obiecyw ać zmiany, trzeba je

w drażać - mów i Tomasz Latos,

now y przew odniczący sejmow ej

komisji zdrow ia, który podkreśla, że

będzie dążył do(...)

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne: Polacy nie

wydadzą na nie 30 mld zł?

qwer, Jeżeli brakuje pieniędzy w  systemie, to każdy

kto może pow inien go zasilić. Gdyby w prow adzić

dodatkow e dobrow olne darow izny na NFZ, to

w ynisłyby one...

600 tys. zł - na tyle WOŚP wycenia szkolenia dla

dyspozytorów medycznych

reversed, Gdyby tylko 5% Tw ojej energii szło na coś

konstruktyw nego, to Św iat (a już na pew no Polska)

byłby w yraźnie lepszy. Miast hejtow ać napisz coś...
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- Czy BASTION ma szansę zaszczepić potrzebę zmian w tym kierunku na polskim gruncie?

- Nasz sprzęt jest specyficzny i opierając się na takiej aparaturze, laboratoria działające na

wspomnianych zasadach raczej nie powstaną.

Tu potrzebny byłby budżet około dziesięć razy większy od naszego i dedykowany wyłącznie aparaturze

(w przypadku BASTIONU stanowi ona jedynie 20% całego budżetu). Ale rzeczywiście, generalnie

brakuje wizji.

Będziemy o tym w czasie realizacji naszego projektu rozmawiać i miejmy nadzieję, że nagłośnienie tego

problemu przyniesie w końcu efekty.

- Poszukiwanie metod diagnostycznych i terapeutycznych w onkologii jest celem zespołów

badawczych pracujących w ramach projektu BASTION. Ile ich jest i czym się zajmują?

- Mamy dziesięć zespołów, każdy ze swoim liderem i pracownikami: bezpośrednio w projekt

zaangażowanych jest w sumie około 100 osób. Wiele inicjatyw wykracza poza prosty podział na

poszczególne zespoły. Zatrudniliśmy np. niedawno menedżera ds. innowacyjności, którego zadaniem

będzie m.in. kontaktowanie się z innymi zespołami badawczymi na uczelni, aby podpowiedzieć im, co

robić z wynikami, jak je "opakować", jak szukać inwestorów. Tej wiedzy nie ma, bo też nigdy wcześniej

nie była ona potrzebna.

Chcemy, żeby BASTION zadziałał w perspektywie kilkunastu lat, przekształcając uczelnię tak, aby

nauka stała się jednym z jej filarów. Jeśli będą świetne zespoły potrafiące komercjalizować wyniki

swoich badań, pojawią się także pieniądze, m.in. na kontynuację badań, na rozbudowę WUM, na

poprawę jakości dydaktyki.

Jeśli chodzi o same badania - w ramach BASTIONU mamy środki na zatrudnienie naukowców, ale nie

na prowadzenie badań: nie na odczynniki i zwierzęta laboratoryjne. Dopiero obecnie, mając już

pracowników, możemy przygotowywać wnioski na granty na konkretne projekty. Te pieniądze pojawią

się pod koniec zatrudnienia wspomnianych osób, ale też liczymy, że dzięki nim można będzie to

zatrudnienie przedłużyć.

Każdy zespół prowadzi badania niezależne: np. dotyczące mechanizmów związanych z uszkodzeniem

DNA i wpływem tego uszkodzenia na rozwój oporności na leki, mutacji w genach zwiększających ryzyko

powstawania nowotworów, badania związane z poszukiwaniem krótkich sekwencji RNA

zaangażowanych w regulację ekspresji genów w komórkach nowotworowych. Mamy zespoły zajmujące

się przeciwciałami monoklonalnymi, terapią fotodynamiczną nowotworów, angiogenezą nowotworów,

badaniem krążących we krwi komórek nowotworowych i możliwości ich izolacji w celu opracowania

testów diagnostycznych.
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Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Czerwiec 2013

07.06.2013 - 09.06.2013

II Konferencja Zielarska Kobiet

Miejsce: Koryciny, Grodzisk

Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na
II Konferencję Zielarską Kobiet.

Informacje na temat Konferencji – tutaj

07.06.2013 - 08.06.2013

50-lecie utworzenia Banku Tkanek przy Zakładzie
Transplantologii

Patronat:
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk

17.06.2013

„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” –
konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet
Medyczny w ramach projektu BASTION

Miejsce: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul.
Księcia Trojdena 2a, s. 233

17 czerwca 2013 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się
konferencja realizowana w ramach projektu BASTION organizowana przez zespół
dr hab. Krystiana Jażdżewskiego z Pracowni Medycyny Genomowej Katedry i
Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, poświęcona
najnowszym trendom w obszarze diagnostyki onkologicznej, która stanowi
bardzo ważny element personalizowanej onkologii.

więcej informacji

Pracownia Medycyny Genomowej

Więcej informacji na temat projektu BASTION

Patronat:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Zdrowia

21.06.2013
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VI Ogólnopolska Konferencja „Profilaktyka Krzywdzenia
Małych Dzieci”

Miejsce: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Warszawa, ul Trojdena 2a

Cele konferencji: Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych metod
ochrony najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem.

Jednodniowa konferencja skierowana jest do profesjonalistów mających w
swojej pracy kontakt z małymi dziećmi i ich rodzicami (m.in. pielęgniarek,
położnych, lekarzy, pracowników socjalnych, psychologów, pracowników żłobków
i przedszkoli, przedstawicieli władz lokalnych).

Prelegentami w czasie konferencji są uznani eksperci zarówno z Polski jak i
zagranicy. Konferencja co roku składa się z sesji plenarnych oraz tematycznych
warsztatów równoległych. 

Wykłady i seminaria cieszą się wysokim zainteresowaniem (ponad 400
uczestników każdego roku) i zbierają bardzo pozytywne oceny od uczestników.

Stałym partnerem konferencji jest Urząd M. St. Warszawy. W 2010 r. po raz
pierwszy w organizację konferencji włączył się także Zakład Zdrowia Publicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kształcący przyszłych specjalistów w
dziedzinie zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i położnictwa.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie www.dobryrodzic.fdn.pl
w zakładce dla profesjonalistów w dziale konferencje i szkolenia.

W programie: Wykłady i seminaria z udziałem Polskich i zagranicznych ekspertów
specjalizujących się w obszarze pracy z rodzicami małych dzieci.

Za udział w konferencji przyznawane będą punkty edukacyjne.

Kontakt z organizatorem: anna.zardecka@fdn.pl 22 616 16 69

Rejestracja: Jak co roku na konferencję obowiązuje rejestracja przy pomocy
formularza elektronicznego. Informacje o rozpoczęciu rejestracji będą dostępne
na stronie.

Organizator:
Zakład Zdrowia Publicznego we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje

Lipiec 2013

04.07.2013 - 07.07.2013

Międzynarodowa Konferencja Naukowa AIESEP
„Wychowanie fizyczne i sport dla przyszłości”

Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

Organizator:
Organizator Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Patronat:
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Krawczyk

Wrzesień 2013

05.09.2013 - 07.09.2013

V Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej

Organizator:
Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii

Patronat:
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Krawczyk

21.09.2013 - 22.09.2013

Festiwal Nauki w Jabłonnie
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Miejsce: Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul.
Modlińska 105

Zapraszamy na 11 edycję Festiwalu Nauki w Jabłonnie, podczas którego
uczestniczyć będzie Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Październik 2013

04.10.2013

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/ 2014

Miejsce: Aula wykładowa Centrum Dydaktycznego WUM im. prof. Janusza
Piekarczyka, godz. 12.00

11.10.2013 - 12.10.2013

Konferencja „Case Reports Conference in
Transplantology”

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa

Organizator:
International Scientific Literature Foundation for Liver Transplantation and
Progress of Alimentary Tract Surgery

Patronat:
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Krawczyk

Grudzień 2013

06.12.2013 - 07.12.2013

X Jubileuszowe Forum Rynologiczne

Miejsce: Hotel Novotel Airport, Warszawa

więcej informacji

Patronat:
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk

06.12.2013

Jubileusz 20-lecia istnienia Oddziału Nauczania w Języku
Angielskim

Patronat:
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk

06.12.2013

Badania naukowe pt. „Jakość kształcenia na kierunku
ratownictwo medyczne a wymiar umiejętności
wykorzystywanych w systemie PRM”

http://www.ratmed-ankieta.pl/index.php

Patronat:
JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk
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Ruch Społeczny
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Centrum Onkologii
Instytut im. Marii skłodowskiej Curie w Warszawie, Zakład Rehabilitacji

Po prostu
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DZIELNICA WOLA m.st. Warszawy

Stowarzyszenie Gladiator

Europejskie Centrum Zdrowia 
Otwock
Pierwszy Prywatny Szpital z Klinikami CMKP: Urologiczna, Onkologii i
Chirurgii, Kardiologii, Radiologii. Kontrakt NFZ
 

Euromedic
 Najnowocześniejsze wyposarzenie: Diagnostyka, PET-CT,

Radioterapia 

powiadom znajomegodrukuj« powrót

Copyright © 2010 Europacolon.pl Powered by Q uick.C ms
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OPRAC. MONIKA WYSOKA

27 listopada odbyło się posiedzenie międzynardowego komitetu ekspertów i głównych

wykonawców projektu BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology).

BASTION to wielodziedzinowy projekt naukowy, którego celem jest zwiększenie

potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) w

dziedzinie onkologii doświadczalnej oraz próba wykorzystania wyników badań

podstawowych w praktyce klinicznej. Program jest dofinansowany przez Komisję

Europejską. Podczas wczorajszego posiedzenia przedstawione zostały kierunki

badań prowadzonych przez poszczególne zespoły oraz aktywności, które będą

realizowane w projekcie. „BASTION umożliwi wymianę badaczy, wyposażenie

pracowni naukowych, organizowanie warsztatów i międzynarodowych

konferencji. Podstawowe zadanie projektu to zbliżenie badań naukowych do

praktyki klinicznej” – mówi prof. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki

Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM, lider jednego

z zadań projektowych.

Współpraca z najlepszymi

Badania naukowe koncentrować się będą w szczególności wokół personalizowanej onkologii i opracowywania

diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych.

Projekt obejmuje współpracę 10 grup badawczych WUM (w sumie ok. 100 pracowników naukowych), prowadzących

niezależne badania naukowe w dziedzinie onkologii. Koordynatorem projektu jest prof. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu

Immunologii WUM, a liderami poszczególnych projektów czołowi specjaliści WUM.

W ramach projektu przewidziane jest pozyskanie wiedzy, transfer technologii i zacieśnienie, bądź nawiązanie współpracy

naukowej z 11 ośrodkami naukowymi i dwoma przedsiębiorstwami zajmującymi się komercjalizacją badań naukowych

w Unii Europejskiej. „Rozpoczynamy ważny etap w naszej działalności naukowej. Będziemy mieli okazję lepiej poznać

naszych partnerów z najlepszych ośrodków naukowych Europy i korzystając z ich bogatszego doświadczenia zmienić

podejście naszego środowiska, decydentów których tych dla których najważniejsze są wyniki naszych prac – pacjentów -

do innowacyjnych rozwiązań, które będą mogły być wykorzystywane w praktyce klinicznej” – mówi prof. Jakub Gołąb.

Projekt BASTION umożliwi utworzenie w obrębie WUM wiodącego w skali Europy Środkowej, ośrodka naukowego

zajmującego się onkologią. W odległej perspektywie przełoży się to na wzrost ekonomiczny regionu, poprawę jakości

życia chorych oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat roli i znaczenia badań podstawowych w onkologii.

Szansa na szybki rozwój

W ramach projektu BASTION ma powstać Międzynarodowa Grupa Doradcza (International Advisory Board, IAB). Ma być to

wybitny zespół doradczy składający się z przedstawicieli europejskiego świata nauki z partnerskich, wiodących ośrodków

naukowych; czołowych krajowych i regionalnych centrów decyzyjnych oraz sektora prywatnego, specjalizującego się we

wdrażaniu nowych, innowacyjnych wyników badań naukowych.

„Finansowanie projektu przez Komisję Europejską jest nie tylko okazją do wyposażenia laboratoriów WUM w

nowoczesną aparaturę. Połowa środków przeznaczona jest na zatrudnienie doświadczonych naukowców, którzy mając

nieprzeciętne osiągnięcia naukowe „przyciągną” do uczelni kolejne środki w grantach. Dlatego mamy ogromną nadzieję,

że uczelnia stworzy tym badaczom jak najlepsze warunki do pracy. Liczymy też na to, że pewne gotowe rozwiązania,

umożliwiające lepszą organizację pracy naukowej, będziemy mogli bezpośrednio przejąć od naszych partnerów z

wiodących ośrodków naukowych

UE” – mówi prof. Jakub Gołąb.

Wagę projektu i celowość jego realizacji doceniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznając dofinansowanie

w wysokości 80 proc. udziału własnego uczelni w projekcie.

LICZBY: 

Okres realizacji: od września 2012 r. do lutego 2016 r.

Całkowity koszt projektu: 5 309 400 euro

Dofinansowanie Komisji Europejskiej: 4 449 500 euro

Materiał chroniony praw em autorskim - w szelkie praw a zastrzeżone. Wszelkie praw a w  tym Autora, Wydaw cy i Producenta bazy
danych zastrzeżone. Jakiekolw iek dalsze rozpow szechnianie artykułów  zabronione.
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Kto ma płacić za badania Interniści i pediatrzy w Prof. Brian Butler: Lekarze przeciwni e-

 IWONA BĄCZEK |  10-05-2013 14:10

Sukces wymaga organizacji
0

  w ydrukuj artykuł   prześlij dalej   0 komentarzy

Badamy też działanie nowych leków przeciwnowotworowych na fałdowanie się białek w komórkach

nowotworowych.

Opracowujemy także różne układy enzymatyczne, które umożliwiają poszukiwanie nowych leków

przeciwnowotworowych - jeśli znajdziemy nowe związki chemiczne, możliwa będzie w zasadzie

bezpośrednia komercjalizacja.

- Jak komercjalizują swoje odkrycia naukowcy w zagranicznych ośrodkach?

- Nie ma jednego prostego schematu: wszystko zależy od tego, co to jest i jakie może mieć potencjalne

zastosowanie.

Przy każdej uczelni działa jednak wyspecjalizowana w tym zakresie komórka. Ponadto każdy lider

otrzymuje regularnie informacje, co ma zrobić, jeśli coś odkryje i do kogo ma się z tym zgłosić.

Uruchamiany jest wówczas tryb postępowania, w który naukowiec wcale nie musi się angażować.

Odpowiednie osoby wyceniają potencjalną wartość odkrycia i szukają dla niego rynku.

- Proste. Dlaczego u nas nie może tak być?

- Ależ może. Ale pamiętajmy, że na razie mamy mnóstwo różnych ograniczeń narzucanych uczelniom,

które nie ułatwiają im pracy. Na przykład: w Polsce nie ma jeszcze zbyt wielu osób potrafiących ocenić

wartość wynalazku. Trzeba w tym celu znaleźć dobrego eksperta. Niestety, barier administracyjnych

jest mnóstwo, ale ustawa o zamówieniach publicznych w szczególnie dotkliwy sposób krępuje naukę w

Polsce i przy każdej okazji warto o tym mówić.

Nigdzie w UE nie ma przetargów na bieżące odczynniki. A od nas wymaga się planowania. Tymczasem

nie jestem w stanie przewidzieć, ile będę potrzebował soli fizjologicznej albo siarczanu magnezu w skali

pięciu lat. Nie jestem w stanie tego określić nawet z tygodnia na tydzień, ponieważ nauka jest

poszukiwaniem nieznanego i tym różni się od produkcji śrubek - nie da się zaplanować wszystkiego.

Wielu świetnie zapowiadających się naukowców właśnie z powodu ustawy o zamówieniach publicznych

zrezygnowało z badań i poświęciło się dydaktyce albo wyjechało za granicę, bo tam można pracować.

Kolega z Instytutu w Heidelbergu sięga po odczynnik do lodówki, zaznacza na kartce, z czego korzysta,

a uczelnia raz w miesiącu rozlicza się ze sprzedającą go firmą. Jeśli badacz ma pomysł, może go

zrealizować tego samego dnia. Jeśli ja mam pomysł i muszę w celu jego realizacji kupić odczynnik, ten

dotrze do mnie po 3-6 miesiącach. Jak mamy zatem konkurować z zagranicznymi ośrodkami?
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Zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w

dziedzinie onkologii doświadczalnej. Taki jest główny cel realizowanego od września

ubiegłego roku projektu BASTION.

Multidyscyplinarny projekt naukowy BASTION (From

Basic to Translational Research in Oncology) -

dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach

konkursu 7.PR - REGPOT 2012-2013 - ma skrócić

drogę do wykorzystania wyników badań podstawowych

w praktyce klinicznej.

- Badania naukowe koncentrować się będą w

szczególności wokół personalizowanej onkologii i

opracowywania diagnostycznych oraz terapeutycznych

metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb

chorych - mówi prof. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu

Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szef projektu BASTION.

Projekt przewiduje pozyskanie wiedzy, transfer technologii i zacieśnienie, bądź nawiązanie współpracy

naukowej z czołowymi ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami zajmującymi się komercjalizacją

badań naukowych. Kilkanaście ośrodków naukowych z ośmiu krajów Unii Europejskiej zadeklarowało

swój udział w projekcie, w tym m.in.: Karolinska Institutet, University of Leeds, KUL Belgium, University

College, University Hospital of Ulm, Radboud University Medical Center Nijmegen, University of

Ferrara, Leeds Institute for Molecular Medicine, University of Cologne, University of Verona.

Poszczególne elementy projektu nie tylko wzmocnią potencjał naukowy i  infrastrukturę badawczą

WUM, ale również usprawnią zarządzanie projektami badawczymi oraz wzmocnią dotychczasowe

działania nakierowane na rozwój potencjału innowacyjnego tej uczelni.

Projekt umożliwi też rozwój zespołów badawczych. Obecnie są prowadzone projekty rekrutacyjne na

stanowiska młodszych i starszych badaczy. Działania te będą stanowiły podstawę do stworzenia w

WUM silnego, w skali Europy Środkowej, ośrodka badawczego zajmującego się onkologią.

 

Projekt realizowany będzie do 2016 roku. Całkowity koszt wynosi ponad 5 mln euro, z czego wkład

Komisji Europejskiej to ponad 4 mln euro. Projekt uzyskał 80-procentowe dofinansowanie udziału

własnego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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WYDANIE SPECJALNE

Projekt BASTION uzyskał jedną 

z najwyższych ocen spośród wszystkich 

projektów ocenianych przez Komisję 

Europejską. Otrzymał on 97% wszyst-

kich możliwych punktów do zdobycia. 

Konkurował nie tylko z wnioskami z Pol-

ski, lecz również z aplikacjami z całej 

Unii Europejskiej. 

W ramach projektu BASTION bę-

dzie realizowanych 10 projektów ba-

dawczych. Jest w nie zaangażowanych 

ponad 100 pracowników naukowych, 

którzy realizują badania w obszarze 

onkologii. „Badania, które prowadzi-

my w ramach projektu, koncentrują się 

na personalizowanej onkologii, czyli 

opracowywaniu diagnostycznych i te-

rapeutycznych metod dostosowanych 

do indywidualnych potrzeb pacjentów 

— mówi kierownik projektu BASTION 

prof. dr hab. Jakub Gołąb, który jest 

jednocześnie kierownikiem Zakładu Im-

kanaście ośrodków naukowych z ośmiu 
krajów Unii Europejskiej zadeklarowało 
swój udział w projekcie, w tym m.in.: 
Karolinska Institutet, University of Leeds, 
KUL Belgium, University College, Univer-
sity Hospital of Ulm, Radboud University 
Medical Center Nijmegen, University of 
Ferrara, Leeds Institute for Molecular Med-
icine, University of Cologne, University 
of Verona.

Poszczególne elementy projektu 
nie tylko wzmocnią potencjał naukowy 
WUM, ale również usprawnią zarzą-
dzanie projektami badawczymi oraz 
zintensyfi kują dotychczasowe działa-
nia nakierowane na rozwój potencjału 
innowacyjnego WUM.

Projekt BASTION wzmocni nie tylko 
infrastrukturę badawczą, lecz również 
umożliwi rozwój zespołów badawczych. 
Obecnie są prowadzone projekty re-
krutacyjne na stanowiska młodszych 
i starszych badaczy. Powyższe działa-
nia będą stanowiły podstawę do stwo-
rzenia w WUM silnego, w skali Europy 
Środkowej, ośrodka badawczego zaj-
mującego się onkologią. Projekt ten 
w niedalekiej przyszłości przełoży się 
nie tylko na poprawę percepcji badań 
prowadzonych w obszarze onkologii, 
lecz również percepcję polskiej nauki 
za granicą. 

Projekt fi nansowany jest przez Ko-
misję Europejską w ramach 7. Progra-

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) to wielodyscyplinarny projekt 
naukowy, dofi nansowany przez Komisję Europejską. Jest to jeden z największych tego typu 
projektów realizowanych w Polsce, którego celem jest zwiększenie potencjału badawczego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej. Dodat-
kowym zadaniem projektu jest skrócenie drogi potrzebnej do wykorzystania wyników 
badań podstawowych w praktyce klinicznej. 

Jakub Gołąb 
Koordynator projektu BASTION

Projekt BASTION

munologii Centrum Biostruktury w War-
szawskim Uniwersytecie Medycznym.

Członkami zespołu i liderami zadań 
projektowych są: prof. Sławomir Majew-
ski (Kierownik Kliniki Dermatologii i We-
nerologii Centrum Diagnostyki i Lecze-
nia Chorób Przenoszonych Drogą Płcio-
wą); prof. Zbigniew Gaciong (Kierownik 
Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, 
Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii); 
prof. Rafał Płoski (Kierownik Zakładu 
Genetyki); dr hab. Paweł Włodarski (Ka-
tedra i Zakład Histologii i Embriologii); 
dr hab. Krystian Jażdżewski (Katedra 
i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplan-
tacyjnej i Wątroby); dr hab. Dominika 
Nowis, dr Magdalena Winiarska i dr To-
masz Stokłosa z Zakładu Immunologii 
oraz dr Piotr Religa (Szpital Kliniczny 
przy ul. Banacha). Do zespołu dołączył 
ostatnio dr Radosław Zagożdżon, wy-
brany w drodze konkursu na Kierowni-
ka Laboratorium Bioinformatycznego. 
Doktor Radosław Zagożdżon przez 7 lat 
pracował w Harvard Institute of Medicine 
w Bostonie, a ostatnio w University Col-
lege of Dublin. Jest wybitnym specjalistą 
w dziedzinie onkologii doświadczalnej. 

Projekt przewiduje pozyskanie wie-
dzy, transfer technologii i zacieśnienie 
bądź nawiązanie współpracy naukowej 
z czołowymi ośrodkami naukowymi 
i przedsiębiorstwami zajmującymi się 
komercjalizacją badań naukowych. Kil-

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

otrzymał ponad 18 mln zł od Komisji 

Europejskiej na badania podstawowe 

w onkologii
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mu Ramowego. BASTION realizowany 

będzie do 2016 roku. Całkowity koszt 

projektu wynosi ponad 5 000 000 euro, 

z czego wkład Komisji Europejskiej to 

ponad 4 000 000 euro. 

Wagę i innowacyjność projektu do-

ceniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, przyznając dofi nansowanie 

80-procentowego udziału własnego 

Uczelni w projekcie.

Identyfi kator projektu: FP7-REG-

-POT-2012-CT2012-316254-BASTION

Warsztaty to część projektu 

BASTION organizowanego przez WUM 

ze środków Komisji Europejskiej. War-

tość projektu to ponad 22 mln zł. 

BASTION to multidyscyplinarny projekt 

naukowy, którego celem jest zwięk-

szenie potencjału badawczego WUM 

w dziedzinie onkologii doświadczalnej. 

Zadaniem projektu jest skrócenie 

drogi wykorzystanie wyników badań 

podstawowych w praktyce klinicznej. 

Badania naukowe koncentrować się 

będą w szczególności wokół spersona-

lizowanej onkologii i opracowywania 

diagnostycznych i terapeutycznych me-

tod dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb chorych. 

Miejsce i przewidywany termin:

Każdy z warsztatów będzie trwał 

jeden dzień. Wszystkie warsztaty od-

będą się na terenie WUM. 

■ Temat warsztatu nr 1: Genetyka 

raka (czerwiec 2013) 

■ Temat warsztatu nr 2: Zasto-

sowanie cytometrii przepływowej 

w onkologii molekularnej (data 2014)

Wykładowcy (warsztat czerwcowy) 17 czerwca, godziny 9.00–15.00

Tytul konferencji: Cancer genetics for medical community 

Prelegenci oraz tematy wykładów:
Prof Clara Bloomfi eld, Ohio State University — Predyspozycja genetyczna 
do nowotworów układu krwiotwórczego
Prof Albert de la Chapelle, Ohio State University — Predyspozycja genetyczna 
do nowotworów jelita grubego
Dr Krzysztof Mrozek, Ohio State University — Diagnostyka cytogenetyczna 
nowotworów układu krwiotwórczego

Linki do biogramów:
Clara D. Bloomfi eld, MD http://en.wikipedia.org/wiki/Clara_D._Bloomfi eld

de la Chapelle, Albert MD, PhD http://www.cancergenetics.med.ohio-state.edu/2729.cfm 
Krzysztof Mrózek, MD, PhD http://ash.confex.com/ash/2012/webprogram/Person223594.html

Kontakt:
Michał Gierałtowski 
Kierownik ds. komunikacji
Zakład Immunologii
Projekt BASTION
Warszawski Uniwersytet Medyczny
tel. +48 22 572 04 65
kom. +48 660 496 714
michal.gieraltowski@wum.edu.pl

■ Temat warsztatu nr 3: Techniki 

stosowane w analizie biologii naczy-

niowej raka (data 2014)

■ Temat warsztatu nr 4: Genom 

— genetyka nowotworów (data 2014)

■ Temat warsztatu nr 5: Diagno-

styka molekularna raka (data 2015)

Cele przedsięwzięcia

Warsztaty mają na celu podniesienie po-

ziomu wiedzy klinicystów oraz naukow-

ców odnośnie do najnowszych doniesień 

naukowych z obszaru onkologii doświad-

czalnej. Poprowadzą je światowi eksperci 

z uznanym dorobkiem badawczym.

Cykl 5 warsztatów organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny 
z czołowymi ośrodkami prowadzącymi projekty badawcze z obszaru onkologii: 
Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii. 

– Rozpoczynamy ważny etap realizacji projektu BASTION. 

Dzięki wzmocnieniu zespołów badawczych, nowemu sprzętowi 

laboratoryjnemu oraz współpracy z partnerami z najlepszych 

ośrodków naukowych Europy i ich bogatemu doświadczeniu 

mamy szansę prowadzić badania na zupełnie nowym, dotych-

czas niedostępnym dla nas poziomie. Jesteśmy pewni, że te 

osiągniecia pociągną za sobą kolejne sukcesy, dzięki którym 

przyczynimy się nie tylko do zwiększenia poziomu wiedzy na 

temat niektórych nowotworów, lecz również rezultaty naszej pracy będą w stanie pomóc 

wielu pacjentom zmagającym się chorobami nowotworowymi. 

prof. dr hab. Jakub Gołąb 

Koordynator projektu BASTION
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W Polsce uniwersytety medyczne nadal pozostają szkołami, akademiami, w których głównie uczy się studentów. Nauka nie jest w nich priorytetem: właściwą wagę ma jedynie w

deklaracjach - mówi nam prof. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury WUM, kierownik projektu BASTION, dofinansowanego przez Komisję

Europejską kwotą ponad 16 mln zł*.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej. Badania naukowe

prowadzone w ramach tego projektu dotyczą personalizowanej onkologii i obejmują dziesięć projektów badawczych.

Rynek Zdrowia: - Jak powstał pomysł projektu BASTION?

Prof. Jakub Gołąb: - W Polsce zawsze było mało pieniędzy na badania, stąd idea sięgnięcia po środki z Unii Europejskiej. Wynikała ona też częściowo z faktu, że wcześniej

realizowaliśmy badania, w wyniku których dokonaliśmy odkrycia naukowego. Udało się nam zainteresować nim firmę biotechnologiczną z Holandii. Chciała ona odkupić prawa

do tegoż wynalazku od uczelni, ale podczas rozmów z firmą zdałem sobie sprawę, że w nie mamy ani jednej osoby, która potrafiłaby skutecznie poprowadzić negocjacje.

Niestety, nie podjęto żadnych prób wynegocjowania lepszych warunków sprzedaży.

Co ciekawe, przedstawiciele firmy, już po zakończeniu oficjalnych rozmów, sami zaoferowali, że dodatkowo dofinansują badania naukowe w moim zespole i przekazali nam

drogą aparaturę badawczą, o której marzyliśmy od lat, ale nigdy nie udało nam się zdobyć środków. Jednym z celów projektu BASTION jest zatem stworzenie w uczelni procedur

i mechanizmów instytucjonalnego wspierania komercjalizacji wynalazków: profesjonalne szacowanie komercyjnej wartości odkrycia jak i wsparcie przy poszukiwaniu inwestora.

- Wystarczy przyjrzeć się jak to robią inni?

- Właśnie tak chcemy podejść do tego zadania. Od września ubiegłego roku do roku 2016 będziemy realizować projekt BASTION jako samodzielna jednostka naukowa, ale we

współpracy z renomowanymi partnerami zagranicznymi. Mamy ich 13 z całej praktycznie Europy, m. in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Szwecji, Belgii, Francji, Holandii. Są

wśród nich uniwersytety, instytuty badawcze oraz firmy zajmujące się doradztwem w zakresie komercjalizacji badań naukowych. Dzięki temu projektowi zdobędziemy tak ważny

know-how. Jest to o tyle istotne, że na uczelniach medycznych nikt się tym w zasadzie do niedawna nie interesował.

- BASTION ma być pomostem pomiędzy światem, w którym funkcjonują polscy badacze i światem normalności - jasnych reguł i wiedzy jak postępować - w którym

działają ich koledzy za granicą?

- Można tak powiedzieć. W Polsce uniwersytety medyczne nadal pozostają szkołami, akademiami, w których głównie uczy się studentów. Nauka nie jest w nich priorytetem:

właściwą wagę ma jedynie w deklaracjach, które, niestety, nie zawsze mają pokrycie w działaniach. Jeśli ktoś pracuje naukowo, uczelnia się z tego cieszy, ale w żaden sposób

niczego nie ułatwia. Wiadomo: nie od razu Kraków zbudowano, pewne procesy muszą potrwać i na pewno nie zakończą się sukcesem w ciągu 36 miesięcy trwania projektu

BASTION, liczę jednak, że efekty realizacji tego grantu pojawią się w perspektywie kilkunastu lat. I tak o tym trzeba myśleć, choć już obecnie mamy pierwsze rezultaty.

Główne efekty naukowe projektu będą widoczne szybciej, bo one zależą bezpośrednio od nas. Udało się nam zatrudnić kilkanaście osób na stanowiskach podoktorskich (mamy

trzynastu naukowców pracujących w laboratorium, a do rozstrzygnięcia pozostały nam jeszcze dwa konkursy). W większości są to Polacy, których udało się pozyskać z dobrych

ośrodków zagranicznych, mamy zatem świetny zespół ludzi z doświadczeniem i niemałymi dokonaniami. Ponadto inwestujemy w aparaturę badawczą - pięć dużych pakietów

sprzętowych, które bardzo usprawnią i unowocześnią naszą pracę.

Mamy też środki na wymianę naukową z partnerami projektu, co oznacza, że nasi naukowcy mogą pojechać do ośrodków zagranicznych i poprowadzić badania w tamtejszych

laboratoriach, aby zdobyć doświadczenie i zacieśnić kontakty.

- Aparatura i laboratoria. Wspomniał Pan, że w ramach projektu BASTION są pieniądze także i na ten cel. Czy i w tym przypadku jesteśmy daleko w tyle za krajami "starej"

UE?

- Jeśli chodzi o badania w genetyce czy biologii molekularnej (choć sądzę, że w innych dziedzinach też nie jest wcale źle), mamy nowoczesne, drogie urządzenia, ale ich

wykorzystanie utrudnia zła organizacja. W obiektach dedykowanych prowadzeniu badań działają za granicą pracownie zatrudniające wyspecjalizowanych techników

obsługujących aparaturę, z której mogą korzystać wszyscy (tzw. core facilities).

Jeśli badacz ma pomysł i grant, płaci i ma do dyspozycji osobę, która dokonuje analiz z zastosowaniem wspomnianego sprzętu. U nas tę drogą aparaturę każdy trzyma dla

siebie. Współpraca jest możliwa, ale nie każdy ma informację, jaki ośrodek czym dysponuje i na jakiej zasadzie można z tego skorzystać. Dlatego cenna aparatura stoi w dużym

stopniu bezczynnie.

- Potrzebujemy jasnych zasad?

- Tak. Wówczas sprzęt będzie się sam finansował. Będą pieniądze na jego naprawę i wymianę, będzie obsługiwany przez specjalistów, którzy „wycisną" z niego wszystkie

możliwości. Niestety, tego na razie brakuje.

- Jak komercjalizują swoje odkrycia naukowcy w zagranicznych ośrodkach?

- Nie ma jednego prostego schematu: wszystko zależy od tego co to jest i jakie może mieć potencjalne zastosowanie. Przy każdej uczelni działa jednak wyspecjalizowana w tym

zakresie komórka. Ponadto każdy lider otrzymuje regularnie informacje, co ma zrobić, jeśli coś odkryje i do kogo ma się z tym zgłosić. Uruchamiany jest wówczas tryb

postępowania, w który naukowiec wcale nie musi się angażować. Odpowiednie osoby wyceniają potencjalną wartość odkrycia i szukają dla niego rynku.

- Proste. Dlaczego u nas nie może tak być?

- Ależ może. Ale pamiętajmy, że na razie mamy mnóstwo różnych ograniczeń narzucanych uczelniom, które nie ułatwiają im pracy. Na przykład: w Polsce nie ma jeszcze zbyt

wielu osób potrafiących ocenić wartość wynalazku. Trzeba w tym celu znaleźć dobrego eksperta. Niestety, barier administracyjnych jest mnóstwo, ale ustawa o zamówieniach

publicznych w szczególnie dotkliwy sposób krępuje naukę w Polsce i przy każdej okazji warto o tym mówić.

Nigdzie w UE nie ma przetargów na bieżące odczynniki. A od nas wymaga się planowania. Tymczasem nie jestem w stanie przewidzieć, ile będę potrzebował soli fizjologicznej

albo siarczanu magnezu w skali pięciu lat. Nie jestem w stanie tego określić nawet z tygodnia na tydzień, ponieważ nauka jest poszukiwaniem nieznanego i tym różni się od

produkcji śrubek - nie da się zaplanować wszystkiego. Wielu świetnie zapowiadających się naukowców właśnie z powodu ustawy o zamówieniach publicznych zrezygnowało z

badań i poświęciło się dydaktyce albo wyjechało za granicę, bo tam można pracować.

Kolega z Instytutu w Heidelbergu sięga po odczynnik do lodówki, zaznacza na kartce z czego korzysta, a uczelnia raz w miesiąca rozlicza się ze sprzedającą go firmą. Jeśli

badacz ma pomysł, może go zrealizować tego samego dnia. Jeśli ja mam pomysł i muszę w celu jego realizacji kupić odczynnik, ten dotrze do mnie po 3-6 miesiącach. Jak

mamy zatem konkurować z zagranicznymi ośrodkami?

* Cały wywiad z prof. Jakubem Gołąbem - w majowym wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia (nr 5/2013).

 

 

 źródło materiału: www.rynekzdrowia.pl (http://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/Badania-naukowe-sukces-wymaga-dobrej-organizacji,130231,11.html)
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BASTION – badania w obszarze onkologii realizowane przez
WUM
BASTION to multidyscyplinarny projekt naukowy dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach
konkursu 7.PR - REGPOT 2012-2013. Projekt ten w niedalekiej przyszłości przełoży się nie tylko na
poprawę percepcji badań prowadzonych w obszarze onkologii lecz również percepcję polskiej nauki za
granicą.

Głównym celem projektu BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest zwiększenie
potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) w dziedzinie onkologii
doświadczalnej. Dodatkowym zadaniem projektu jest skrócenie drogi potrzebnej na wykorzystanie wyników
badań podstawowych w praktyce klinicznej.

– Badania naukowe prowadzone w ramach projektu BASTION będą się koncentrować w szczególności wokół
personalizowanej onkologii i opracowywania diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do
indywidualnych potrzeb chorych – mówi Michał Gierałtowski, kierownik ds. komunikacji w projekcie BASTION.

Projekt obejmuje współpracę 10. grup badawczych w WUM, reprezentowanych przez grupę ponad 100
pracowników naukowych, którzy będą prowadzić niezależne badania w dziedzinie onkologii. Wszelkie
działania koordynuje kierownik projektu BASTION lek. med. prof. dr hab. Jakub Gołąb – Kierownik Zakładu
Immunologii Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Kluczowym elementem pracy jest utworzenie międzywydziałowej grupy badawczej, współpracującej z
klinikami WUM, nowym ośrodkiem onkologicznym WUM oraz z innymi grupami naukowców w obrębie Kampusu
Ochota.

W ramach projektu przewidziane jest pozyskanie wiedzy, transfer technologii i zacieśnienie bądź nawiązanie
współpracy naukowej z kilkunastoma ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami zajmującymi się
komercjalizacją badań naukowych. Ośrodki i przedsiębiorstwa, działające w 8. krajach Unii Europejskiej,
zadeklarowały swoją pomoc jako organizacje partnerskie w projekcie. Partnerami projektu są m.in.: Karolinska
Institutet, University of Leeds, KUL Belgium, University College, University Hospital of Ulm, Radboud University
Medical Center Nijmegen, University of Ferrara, Leeds Institute for Molecular Medicine, University of Cologne,
University of Verona.
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BASTION – badania w obszarze onkologii realizowane przez
WUM
BASTION to multidyscyplinarny projekt naukowy dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach
konkursu 7.PR - REGPOT 2012-2013. Projekt ten w niedalekiej przyszłości przełoży się nie tylko na
poprawę percepcji badań prowadzonych w obszarze onkologii lecz również percepcję polskiej nauki za
granicą.

Zadania przewidziane w projekcie nie tylko wzmocnią potencjał naukowy WUM, ale również usprawnią
zarządzanie projektami badawczymi, pobudzą działania nakierowane na rozwój potencjału innowacyjnego,
rozwiną istniejącą oraz zainicjują współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi z Unii Europejskiej.

Projekt BASTION znacząco wzmocni nie tylko infrastrukturę badawczą, lecz również znacząco rozwinie zespoły
badawcze. Obecnie jest prowadzonych kilka projektów rekrutacyjnych na stanowiska młodszych i starszych
badaczy. Powyższe działania będą stanowiły podstawę do stworzenia w WUM bardzo silnego w skali Europy
Środkowej ośrodka badawczego zajmującego się onkologią. Projekt ten w niedalekiej przyszłości przełoży się
nie tylko na poprawę percepcji badań prowadzonych w obszarze onkologii lecz również percepcję polskiej
nauki za granicą.

Celem projektu jest również integracja z European Research Area (ERA), poprawa jakości prowadzonych badań
naukowych, wniesienie wkładu polskiego do zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zwiększenie szans na
pozyskiwanie środków z funduszy UE na badania naukowe i badawczo-rozwojowe.

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. BASTION realizowany
będzie do lutego 2016. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 5 000 000 euro z czego wkład Komisji
Europejskiej to ponad 4 000 000 euro.

Więcej na temat projektu BASTION można znaleźć na stronie: bastion.wum.edu.pl.

Źródło: materiały prasowe BASTION/mn
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17 czerwca 2013 roku 
w  Auli Wykłado-

wej im. prof. Janusza 
Piekarczyka Warszaw-
skiego Uniwersytetu 
Medycznego odbyła się 
konferencja realizowana 
w  ramach projektu BA-
STION, pt.  „Najnowsze 
trendy w  obszarze ge-
netyki nowotworów” – 
zorganizowana przez 
zespół dr. hab. Krystiana Jaż-
dżewskiego z Pracowni Medycyny 
Genomowej Katedry i  Kliniki 
Chirurgii Ogólnej, Transplanta-
cyjnej i Wątroby WUM. Patronat 
honorowy nad spotkaniem objęło 
Ministerstwo Nauki i  Szkolnic-
twa Wyższego oraz Ministerstwo 
Zdrowia. Partnerem wydarzenia 
było Studium Medycyny Mo-
lekularnej oraz stowarzyszenie 
Europa Colon, zaś patronem me-
dialnym magazyn Służba Zdro-
wia i portal Med. Express.

Główną tematyką były naj-
nowsze trendy w  obszarze dia-
gnostyki onkologicznej. Stanowi 
ona bardzo ważny element perso-
nalizowanej onkologii. W  kon-
ferencji wzięli udział światowej 
klasy eksperci z Comprehensive 
Cancer Center, The Ohio State 
University, Columbus, USA: prof. 
Clara D. Bloomfield, autorytet 
w  dziedzinie genetyki białaczek 
i  chłoniaków oraz nowoczesnej 
diagnostyki i  terapii molekular-
nej tych chorób, współodkrywca 
chromosomu Philadelphia; prof. 
Albert de la Chapelle, autorytet 
w  dziedzinie genetyki chorób 
dziedzicznych, współodkrywca 
genetycznego podłoża, m.in. 
dziedzicznego raka jelita gru-
bego (zespołu Lyncha) i zespołu 
de la Chapelle; dr Krzysztof Mró-
zek, specjalista analizy cytogene-

tycznej białaczek i  guzów litych, 
zajmujący się opracowywaniem 
wystandaryzowanych markerów 
diagnostycznych i  prognostycz-
nych w  białaczkach szpikowych. 
Każdy z  prelegentów jest współ-
autorem kilkuset publikacji 
w  uznanych czasopismach na-
ukowych, w  tym New England 
Journal of Medicine, Nature, 
Nature Medicine, Science oraz 
JAMA. Wykład wygłosiła rów-
nież prof. Jolanta Kupryjańczyk 
z Centrum Onkologii – Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w  Warszawie, ekspert w  dzie-
dzinie patologii ginekologicznej 
i  współautor przygotowywanej 

przez WHO klasy-
fikacji nowotworów 
jajnika. 

Konferencja była 
pierwszym z cyklu spo-
tkań organizowanych 
w  ramach projektu 
BASTION. Jest to mul-
tidyscyplinarny pro-
jekt naukowy, którego 
celem jest zwiększenie 
potencjału badaw-

czego Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w dziedzinie 
onkologii doświadczalnej. Za-
daniem projektu jest skrócenie 
drogi wykorzystania wyników 
badań podstawowych w  prak-
tyce klinicznej. Badania naukowe 
koncentrować się będą w  szcze-
gólności wokół spersonalizowa-
nej onkologii i  opracowywania 
diagnostycznych i  terapeutycz-
nych metod dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb chorych. 

Projekt BASTION jest re-
alizowany ze środków komisji 
Europejskiej w  ramach 7  pro-
gramu ramowego oraz Mini-
sterstwa Nauki i  Szkolnictwa 

Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Najnowsze trendy w obszarze  
genetyki nowotworów

Jednym z Gości konferencji była prof. Clara D. Bloomfield

W Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym odbyła się konferencja 

realizowana w ramach projektu 
BASTION, pt. „Najnowsze 
trendy w obszarze genetyki 

nowotworów”. Patronat honorowy 
nad spotkaniem objęło Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Ministerstwo Zdrowia.
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Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr Krzysztof MrózekProf. Albert de la Chapelle

wyższego. W  ramach projektu 
przewidziane jest pozyskanie 
wiedzy, transfer technologii i za-
cieśnienie ‒ bądź nawiązanie 

‒ współpracy naukowej z  jedena-
stoma ośrodkami naukowymi 
i  dwoma przedsiębiorstwami 
zajmującymi się komercjaliza-
cją badań naukowych. Ośrodki 

i  przedsiębiorstwa, działające 
w  ośmiu krajach Unii Europej-
skiej, zadeklarowały swój udział 
w  pracach badawczych jako or-
ganizacje partnerskie. Zadania 
przewidziane w  projekcie nie 
tylko wzmocnią potencjał na-
ukowy Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego, ale również 

usprawnią zarządzanie przed-
sięwzięciami badawczymi.

Więcej informacji na temat pro-
jektu BASTION można znaleźć na 
stronie: www.bastion.wum.edu.pl

Michał Gierałtowski
Manager ds. komunikacji

BASTION

4 czerwca w Parlamencie Euro-
pejskim (PE) w ramach projektu 
BASTION odbył się panel dysku-
syjny zorganizowany przez War-
szawski Uniwersytet Medyczny. 
Honorowy patronat nad inicja-
tywą objął prof. Jerzy Buzek, były 
przewodniczący, a obecnie poseł 
do PE. Panel był poświęcony za-
gadnieniom transferu technolo-
gii i zarządzaniu innowacją.

W debacie uczestniczyli zapro-
szeni goście m.in.: prof. Sabine 
Bahn – Dyrektor Centrum Badań 
Neuropsychiatrycznych, prof. Sła-
womir Majewski – Prorektor ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą 
WUM, Magda Chlebus – Dyrek-
tor ds. Polityki Naukowej EFPIA, 
dr Olivier Lescroart – Kierow-
nik ds. Własności Intelektualnej 
z  KU Leuven, Daniela Couto – 
Prezydent Cell2B, dr Araz Raoof 

– Wiceprezydent C.R.E.A.T 

Janssen Belgia, prof. Jakub 
Gołąb – Kierownik Projektu 
BASTION i Kierownik Zakładu 
Immunologii WUM, dr Arnd 
Hoeveler – Dyrektor Departa-
mentu Zaawansowanych Tera-
pii i  Systemowych Rozwiązań 
Medycznych z  Komisji Europej-
skiej oraz Marcin Szumowski 

z  Instytutu Biologii Doświad-
czalnej im. M. Nenckiego PAN. 
Panel był prowadzony przez Pe-
tera Wróbla – Dyrektora i zało-
życiela Science Business.

Michał Gierałtowski
Manager ds. komunikacji

BASTION

  
  

Na zdj. od lewej: Michał Gierałtowski, mgr Marta Czanik-Kawecka, dr Tomasz 
Stokłosa, prof. Jerzy Buzek, dr Radosław Zagożdżon, prof. Jakub Gołąb, mgr inż. 
Iwona Drozdowska-Rusinowicz, prof. Sławomir Majewski, dr Karolina Dzwonek

Fo
t. 

C
ar

lo
s N

om
en

, L
'A

ge
nc

e 
Ph

ot
og

ra
ph

iq
ue

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om



Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XLIV, No. 9/2012 13

BASTION (From Basic to 
Translational Research in 

Oncology) jest wielodziedzino-
wym projektem naukowym, 
dofinansowanym przez Ko-
misję Europejską w  ramach 
7.  Programu Ramowego REG-
POT-2012-2013-1. Celem pro-
jektu jest zwiększenie potencjału 
badawczego Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego w  dzie-
dzinie onkologii doświadczalnej 
oraz próba wykorzystania wy-
ników badań podstawowych 
w  praktyce klinicznej (from 
bench to bedside). Badania na-
ukowe koncentrować się będą 
w  szczególności wokół perso-
nalizowanej onkologii i  opra-
cowywania diagnostycznych 
i  terapeutycznych metod dosto-
sowanych do indywidualnych 
potrzeb chorych.

Projekt obejmuje współpracę 
10. grup badawczych WUM, re-
prezentowanych przez grupę 
około 100 pracowników nauko-
wych, prowadzących niezależne 
badania naukowe w  dziedzinie 
onkologii. Badacze ci są silnie 
zmotywowani do utworzenia 
międzywydziałowej grupy ba-

z  innymi grupami naukowców 
w obrębie Kampusu Banacha.

Koordynatorem projektu jest 
prof. Jakub Gołąb – Kierownik 
Zakładu Immunologii WUM. 
Członkami zespołu i  liderami 
zadań projektowych są: prof. 
Sławomir Majewski (Kierownik 
Kliniki Dermatologii i Wenero-
logii Centrum Diagnostyki i Le-
czenia Chorób Przenoszonych 
Drogą Płciową); prof. Zbigniew 
Gaciong (Kierownik Katedry 
i  Kliniki Chorób Wewnętrz-
nych, Nadciśnienia Tętniczego 
i Angiologii); prof. Tomasz Her-
manowski (Kierownik Zakładu 
Farmakoekonomiki); prof. Rafał 
Płoski (Kierownik Zakładu Ge-
netyki); dr hab. Paweł Włodar-
ski (Katedra i Zakład Histologii 
i Embriologii); dr hab. Krystian 
Jażdżewski (Katedra i  Klinika 
Chirurgii Ogólnej, Transplan-
tacyjnej i Wątroby); dr hab. Do-
minika Nowis, dr Magdalena 
Winiarska i dr Tomasz Stokłosa 
z Zakładu Immunologii oraz dr 
Piotr Religa (Szpital Kliniczny 
przy ul. Banacha). Do zespołu 
dołączył ostatnio dr Radosław 
Zagożdżon, wybrany w  drodze 

konkursu na Kierownika Labo-
ratorium Bioinformatycznego. 
Dr Radosław Zagożdżon przez 
7  lat pracował w  Harvard In-
stitute of Medicine w  Bostonie, 
a  ostatnio w  University College 
of Dublin. Jest wybitnym spe-
cjalistą w  dziedzinie doświad-
czalnej onkologii i niewątpliwie 
bardzo wzmocni możliwości 
badawcze zespołów pracujących 
w WUM.

W  ramach projektu przewi-
dziane jest pozyskanie wiedzy, 
transfer technologii i  zacieśnie-
nie bądź nawiązanie współpracy 
naukowej z  11. ośrodkami na-
ukowymi i  dwoma przedsię-
biorstwami zajmującymi się 
komercjalizacją badań nauko-
wych. Ośrodki i  przedsiębior-
stwa, działające w  8. krajach 
Unii Europejskiej, zadeklaro-
wały swoją pomoc jako Organi-
zacje Partnerskie.

Zadania przewidziane w pro-
jekcie nie tylko wzmocnią poten-
cjał naukowy WUM, ale również 
usprawnią zarządzanie pro-
jektami badawczymi, pobudzą 
działania nakierowane na rozwój 
potencjału innowacyjnego i roz-
winą współpracę z  czołowymi 
ośrodkami naukowymi z  Unii 
Europejskiej.

Projekt BASTION umożliwi 
utworzenie w  obrębie WUM 
wiodącego w  skali Europy 

Projekt BASTION
szansa dla onkologii

Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dawczej, która bę-
dzie współpracować 
z  klinikami WUM, 
nowym ośrodkiem 
onkologicznym na-
szej Uczelni oraz 

30 sierpnia br. Warszawski 
Uniwersytet Medyczny 

i Komisja Europejska zawarły 
umowę o dofinansowanie 
projektu BASTION, który 
zgłoszony był do konkursu 

7. Programu Ramowego  
REGPOT 2012-2013. 

Wniosek projektowy został 
wysoko oceniony przez 

grupę ekspertów. Otrzymał 
14,5 punktu na 15 możliwych. 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om



Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XLIV, No. 9/201214

Środkowej ośrodka naukowego 
zajmującego się onkologią. W od-
ległej perspektywie przełoży się 
to na wzrost ekonomiczny re-
gionu, poprawę jakości życia 
chorych oraz zwiększenie świa-
domości społeczeństwa na temat 
roli i  znaczenia badań podsta-
wowych w  onkologii, co  będzie 
miało wymierny wpływ na bu-
dowanie społeczeństwa opartego 
na wiedzy.

Ogólne cele projektu:
•	 integracja z European Research 

Area (ERA);
•	poprawa jakości prowadzo-

nych badań naukowych;
•	wniesienie polskiego wkładu 

do zrównoważonego rozwoju 
regionalnego;

•	zwiększenie szans na pozyski-
wanie środków z funduszy UE 
na badania naukowe i  badaw-
czo-rozwojowe.

Szczegółowe cele projektu:
•	nawiązanie współpracy nauko-

wej z  jedenastoma czołowymi 
europejskimi zespołami ba-
dawczymi oraz dwoma SME, 
zajmującymi się ochroną wła-
sności intelektualnej i wdraża-
niem rozwiązań innowacyjnych 
w sferze badawczo-rozwojowej. 
Współpraca obejmować będzie 
wymianę naukowców (ok. 65 
wymian trwających łącznie 
78 miesięcy), wymianę metod 
i  technologii badawczych, 
dyskusje o  projektach oraz 
wspólne aplikacje grantowe 
i  publikacje w  liczących się 
periodykach naukowych (high 
impact factor);

•	nawiązanie	 nowych	 kontak-
tów naukowych, upowszech-
nianie wyników badań, 
włączanie się w  nowe inicja-
tywy badawcze poprzez:

- zorganizowanie międzynaro-
dowej konferencji naukowej 
„Translational research in on-
cology in new member state 
economies”;

- zorganizowanie pięciu szko-
leniowych warsztatów tema-
tycznych z udziałem między-
narodowych specjalistów;

- udział w  międzynarodowych 
konferencjach naukowych 
(50 misji);

- promocję projektu BASTION 
na arenie międzynarodowej 
podczas konferencji nauko-
wych oraz szkoleń organi-
zowanych przez partnerów 
zagranicznych (głównie Lon-
don Genetics oraz Science 
Business);

- angażowanie, od samego 
początku realizacji projektu 
BASTION, zainteresowanych 
środowisk i  podmiotów de-
cyzyjnych;

- edukowanie społeczeństwa 
na temat korzyści wynikają-
cych z  badań podstawowych 
dla zdrowia publicznego;

- personalizację metod tera-
peutycznych;

- wpływanie na tworzenie poli-
tyki prozdrowotnej w  zakre-
sie prewencji chorób nowo-
tworowych;

•	wzmocnienie	 kapitału	 ludz-
kiego poprzez zatrudnie-
nie 12 naukowców mających 
doświadczenie w  onkologii, 
utworzenie grupy bioinforma-
tycznej i  zatrudnienie dwóch 
specjalistów IT;

•	wzmocnienie	 bazy	 naukowej	
poprzez zakup specjalistycz-
nej aparatury naukowej;

•	 usprawnienie	procesów	związa-
nych z transferem wiedzy do za-
stosowań praktycznych poprzez:

- zatrudnienie specjalisty 
ds. innowacji;

- wdrożenie procedur związa-
nych z ochroną własności in-
telektualnej;

Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. Jakub Gołąb

koordynator 
projektu BASTION

Rozpoczynamy ważny etap w  na-
szej działalności naukowej. Będziemy 
mieli okazję lepiej poznać naszych 
partnerów z  najlepszych ośrodków 
naukowych Europy i,  korzystając 
z  ich bogatszego doświadczenia, 
zmienić podejście naszego środowi-
ska, decydentów i  tych, dla których 
najważniejsze są wyniki naszych prac 
– pacjentów – do innowacyjnych rozwiązań, które będą mogły być 
wykorzystywane w praktyce klinicznej.

Finansowanie projektu przez Komisję Europejską jest nie tylko 
okazją do wyposażenia laboratoriów WUM w nowoczesną apara-
turę. Połowa środków przeznaczona jest na zatrudnienie doświad-
czonych naukowców, którzy, mając nieprzeciętne osiągnięcia 
naukowe, „przyciągną” do Uczelni kolejne środki w grantach. Dla-
tego mamy ogromną nadzieję, że Uczelnia stworzy tym badaczom 
jak najlepsze warunki do pracy. Liczymy też na to, że pewne go-
towe rozwiązania, umożliwiające lepszą organizację pracy nauko-
wej, będziemy mogli bezpośrednio przejąć od naszych partnerów 
z wiodących ośrodków naukowych UE.

Wagę projektu i celowość jego realizacji doceniło Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznając dofinansowanie 80% 
udziału własnego Uczelni w projekcie.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om



Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XLIV, No. 9/2012 15

- zorganizowanie serii spotkań 
roboczych wraz z partnerami 
zagranicznymi (London Ge-
netics oraz Science Business), 
których celem będzie wdro-
żenie gotowych rozwiązań 
promujących prowadzenie 
innowacyjnych badań nauko-
wych, komercjalizację wy-
ników tych badań i  transfer 
opracowanych technologii do 
przemysłu;

•	usprawnienie	i profesjonaliza-
cja procesów zarządzania pro-
jektami badawczymi poprzez 
zatrudnienie doświadczonego 
kierownika projektu.
W strukturze zarządzania pro-

jektem BASTION zaplanowano 
utworzenie Międzynarodowej 
Grupy Doradczej (International 
Advisory Board) – IAB. 

W  zamyśle projektodawców 
jest stworzenie wybitnego ze-
społu doradczego składającego się 
z  przedstawicieli: europejskiego 
świata nauki z partnerskich, wio-
dących ośrodków naukowych; 
czołowych krajowych i  regional-
nych centrów decyzyjnych oraz 
sektora prywatnego, specjalizu-
jącego się we wdrażaniu nowych, 
innowacyjnych wyników badań 
naukowych. 

Bez zaangażowania dorad-
ców – wybitnych specjalistów 
krajowych i  międzynarodowych 
– nie będzie możliwe osiągnię-
cie zaplanowanych, skutecznych 
i trwałych rezultatów projektu. 

Mimo iż IAB będzie posiadał 
głos doradczy i  nie będzie spra-
wował nadzoru nad Komitetem 
Sterującym projektu BASTION, 

to wszystkie wypracowane za-
lecenia będą brane pod uwagę 
i  w  możliwych przypadkach, 
ze względu na uwarunkowania 
projektu, wdrażane przez zespół 
zarządzający.
 
This project is funded by the European 
Commission within its Seventh Frame-
work Programme.
Timetable: from 09/2012 to 02/2016
Total cost: € 5,309,400
EC funding: € 4,449,500
Instrument: Coordination and Support 
Action
Project Identifier: FP7-REGPOT-2012-
CT2012-316254-BASTION

Iwona Drozdowska-Rusinowicz
Menedżer Projektu BASTION

Zakład Immunologii
Centrum Biostruktury WUM

Drugie w tym roku spotkanie 
kierowników katedr i zakła-

dów psychologii uczelni medycz-
nych odbyło się 21 września br. 
w Zakładzie Psychologii Medycz-
nej Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. W maju odbyło się 
pierwsze takie spotkanie, które 
stało się okazją do prezentacji 
dokonań WUM w  zakresie na-
uczania psychologii studentów 
medycyny. Materiał z  tego spo-
tkania ukazał się w  czasopiśmie 
„Medycyna Dydaktyka Wycho-
wanie” (6/2012, s. 16-18). O szer-
szym oddźwięku, z jakim spotkało 
się to wydarzenie, świadczy fakt, 
że podobne sprawozdania uka-
zały się, bądź wkrótce się ukażą, 
w  czasopismach naukowych 
polskich i  anglojęzycznych: Psy-
chiatria Polska, Neuropsycholo-
gia i  Neuropsychiatria i  w  Acta 
Neuropsychologica.

Drugie spotkanie otworzył 
Przewodniczący Zespołu Robo-

czego ds. Nauczania Psycholo-
gii w  Medycynie dr hab. med. 
Krzysztof Owczarek – Kierow-
nik Zakładu Psychologii Me-
dycznej WUM. Po przywitaniu 
Gości odczytał życzenia po-
myślnych obrad skierowane do 
zebranych od Dziekana II  Wy-
działu Lekarskiego z Oddziałem 
Nauczania w Języku Angielskim 
oraz Oddziałem Fizjoterapii dr. 
hab. med. Marka Kucha, który 
ze względu na obowiązki za-
wodowe nie mógł uczestniczyć 
w  tym spotkaniu. Następnie dr 
Owczarek przedstawił poziom 
zaawansowania starań o  po-
szerzenie programu studiów na 
wydziałach lekarskich o  zajęcia 
„Psychologia relacji z  pacjen-
tem”. Po czym wyraził nadzieję, 
że tematyka obecnego spotkania 
przyczyni się do zainspirowania 
zebranych wieloma pomysłami, 
które pomogą zrealizować za-
mierzenia uzupełniające obecny 

program studiów psychologii 
na studiach medycznych. 

Następnie głos zabrała Pani 
dr hab. Ewa Mojs – Kierownik 
Zakładu Psychologii Klinicz-
nej Poznańskiego Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego. Dalsza część obrad 
została poświęcona dokonaniom 
tej uczelni w  zakresie doświad-
czeń w  nauczaniu psychologii 
studentów medycyny. Pani dr 
hab. Mojs przedstawiła program 
ramowy swojego zakładu, po 
czym obszary i  zainteresowania 
badawcze pracowników Zakładu 
Psychologii Klinicznej zaprezen-
tował dr Wojciech Strzelecki. Na-
stępnie, referat dotyczący metod 
i  kierunków nauczania psycho-
logii wygłosił dr Bogusław Stel-
cer. Po przerwie odbyły się dwa 
warsztaty.

1. Rysunek dziecka – przy-
kład warsztatu dla studentów 

Drugie spotkanie kierowników katedr 
i zakładów psychologii uczelni medycznych

Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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pielęgniarstwa poprowadziła 
mgr Maia Stanisławska-Kubiak.

Warsztaty „Rysunek w  psy-
choterapii, oparty na  doświad-
czeniu”, które odbyły się podczas 
spotkania, są jednym z  elemen-
tów kształcenia pielęgniarek na 
zajęciach z psychoterapii. Mają na 
celu ukazanie, że rysunek może 
wspomagać proces diagnozy 
i  zmiany oraz jakość kontaktu 
z  dziećmi i  młodzieżą. Zajęcia 
składają się z  dwóch części, teo-
retycznej i warsztatowej. Podczas 
warsztatów każdy doświadcza na 
sobie metody projekcji rysunko-
wej, co może prowadzić do peł-
niejszego zrozumienia zarówno 
samego przeżycia, jak i  sensu 
swoich doświadczeń. Przedsta-
wione techniki analizowane są na 
podstawie tradycyjnych testów 
projekcyjnych (rysunek drzewa, 
rysunek człowieka) oraz technik 
autorskich, rysunkowych meta-
for. Uczestnicy mają możliwość 
interpretowania rysunku w  pro-
cesie grupowym, który wymaga 
zaangażowania biorących udział, 
w odkrywaniu własnego zestawu 
symboli i  przekładania ich na 
przeżywane emocje. Działania te 
przyczyniają się do gromadzenia 
wiedzy, która nie byłaby moż-
liwa do zdobycia w inny sposób. 
Poprzez rysunek możliwy jest 
proces nazywania tego, co nie-
werbalne i  trudne do przefor-
mułowywania na komunikaty 
słowne, ponieważ zazwyczaj 
pacjent potrzebuje odmiany po-
stawy emocjonalnej i możliwości 
innego interpretowania otaczają-
cego go świata.

Jednocześnie warsztaty są oka-
zją do ćwiczenia:
•	komunikacji	i aktywnego	prze-

żywania, które pozwala gro-
madzić doświadczenia o  sobie 
oparte na odwadze pokazywa-
nia własnej wrażliwości i  od-
krywania własnych symboli,

•	postawy	nieosądzającej,
•	wiedzy,	jak	fantazje	wpływają	

na codzienne funkcjonowa-

nie, podejmowanie decyzji, 
obieranie celów, itd.,

•	otwarcia	na	nowe	doświadcze-
nia,

•	ułatwiają	osobisty	wgląd,
•	koncentrację	na	sobie,	
•	umożliwiają	 uczestnikom	

warsztatu samoanalizę,
•	ułatwiają	 gotowość	 uczestni-

ków do pracy,
•	oraz	 otwarcie	 się	 na	 drugą	

osobę w atmosferze akceptacji 
i zrozumienia.

2. Grupy Balinta – przykład 
warsztatu dla studentów kierun-
ków lekarskich i  lekarsko-denty-
stycznych prowadził dr Bogusław 
Stelcer.

Zdaniem Balinta psychoana-
lityk odzwierciedla wewnętrzny 
świat pacjenta, a  relacja lekarz-
-pacjent odgrywa znaczącą rolę 
w postawieniu diagnozy i wybo-
rze właściwego sposobu leczenia. 
Michael Balint był węgierskim 
lekarzem i  psychoanalitykiem, 
twórcą metody wzajemnego od-
działywania na uczestników po-
przez aktywną pracę w  grupie. 
Uczestnicy przez około 1,5 go-
dziny zajmują się analizą relacji 
lekarz-pacjent, której znaczenie 
starają się wyjaśnić i  zrozumieć. 
Grupa składa się z  8-12 osób, 

prowadzonych przez wykwalifi-
kowanego lidera. Obecnie grupy 
balintowskie są prowadzone nie 
tylko dla lekarzy, ich praktyczne 
zastosowanie obejmuje wszelkie 
zawody, których zadaniem jest 
niesienie pomocy pacjentom lub 
klientom. Doskonale sprawdzają 
się jako narzędzia, które w  spo-
sób twórczy rozwijają umiejętno-
ści w  zakresie innych zawodów 
medycznych, terapeutów, pra-
cowników socjalnych, pedago-
gów, etc. Referujący swą historię 
spotkania z  pacjentem/klientem 
uczestnik, opisuje je z  pamięci, 
a  więc czyni to bez korzystania 
z  notatek czy innych zapisków. 
Na tej podstawie pozostali uczest-
nicy tworzą swoisty, subiektywny 
obraz i  budują swoje wrażenie 
o  zachowaniu pomagającego, 
reakcjach wspomaganego i  cha-
rakterze wzajemnej ich relacji. 
Uczestnicy przysłuchujący się tej 
prezentacji w dalszej części dzielą 
się ze wszystkimi uczestnikami 
grupy swymi odczuciami oraz 
wrażeniami na temat przebiegu 
kontaktu. Dzięki temu powstaje 
złożony i  wieloaspektowy obraz 
relacji wspomagający-wspoma-
gany, któremu to referujący przy-
słuchuje się z pewnego dystansu. 
Wysłuchuje się i rejestruje uwagi 

Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr Bogusław Stelcer podczas prezen-
tacji metody Balinta

Dr hab. Ewa Mojs z  Poznańskiego 
Uniwersytetu Medycznego
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uczestników grupy, wyławiając 
nieznane mu dotąd aspekty swej 
relacji z  chorym lub klientem. 
Rozpoznaje własny styl i  sposób 
postępowania i  oddziaływania 
na drugą osobę. Grupy balintow-
skie nie mają charakteru szko-
leń teoretycznych, myśli i zdania 
wypowiadane w  trakcie spotka-
nia nie mają charakteru ocenia-
jącego. Przedmiotem analizy są 
realne sytuacje, podczas których 
dyskutowane są rzeczywiste pro-
blemy. Nie należy zatem oczeki-
wać instruktażu postępowania, 
jak też szczegółowych wytycz-
nych procesu terapeutycznego, 
jej celem jest przybliżenie i  zro-
zumienie pacjenta/klienta oraz 
sposobu, w  jaki przeżywa swoją 
chorobę lub doświadcza przed-
stawiony problem. Przyglądając 
się własnym reakcjom, uczest-
nicy nabywają umiejętności 
właściwego prowadzenia swego 
klienta/pacjenta. Słysząc o  róż-
nych problemowych sytuacjach 
i przypadkach chorobowych, po-
głębiają swoją wiedzę medyczną 
i  terapeutyczną. Doskonalenie 
kompetencji zawsze odbywa się 
na podstawie  przedstawionych 
historii i  faktów. Uczestnicy 
stają się świadomi problemów 
w  relacji z  chorymi oraz naby-
wają umiejętności rozumienia. 
Ponadto, w  przebiegu realizacji 
programu grup Balinta udosko-
naleniu ulegają:

•	umiejętności	 słuchania	 cho-
rego i osób, które uczestniczą 
w procesie leczenia,

•	przyzwolenie	 na	 tolerowanie	
niepewności,

•	zwiększenie	umiejętności	em-
patycznych,

•	wspieranie	chorego,
•	obserwacja	gestów	i zachowań	

chorego,
•	dostrzeganie	 wartości,	 jaką	

jest towarzyszenie choremu 
w trudnych dla niego chwilach, 

•	uczenie	się	na	podstawie	real-
nych przypadków, pomijając 
teoretyczne dywagacje o zasa-
dach budowania kontaktu,

•	poszerzenie	zakresu	refleksyj-
ności,

•	większy	wgląd	w mechanizmy	
własnego postępowania,

•	rozwój	 i  utrwalanie	 wzorców	
zachowania korzystnych te-
rapeutycznie dla różnego ro-
dzaju pacjentów.

Umiejętnościom tym towarzy-
szy sposobność nieustającego 
nabywania istotnych kompe-
tencji zawodowych, takich jak: 

•	właściwe	prowadzenie	pacjenta,
•	uczenie	się	i doskonalenie	wie-

dzy opartej na faktach wynika-
jących z praktyki medycznej,

•	pogłębienie	wiedzy	medycznej,
•	umiejętności	 interpersonalne	

i komunikowania się.
Uczestniczenie w  grupach Ba-

linta stwarza możliwość uzyskania 
wglądu we własne postępowanie, 

stymuluje samopoznanie oraz 
powoduje przewartościowania 
w  postępowaniu terapeutycznym. 
Uczestnik uczy się pełniejszego 
koncentrowania na pacjencie i jego 
przeżyciach oraz postrzegania jego 
osobowości w perspektywie cało-
ściowych przeżyć, wykraczających 
poza samą chorobę. Prowadzi 
do nabycia umiejętności efektyw-
nej terapii i  kontaktu z  chorym, 
służąc dobru tak wspierającego, 
jak i  osoby przyjmującej pomoc. 
Uczestniczenie w grupach Balinta 
jest nieodzownym elementem 
procesu kształcenia lekarzy oraz 
specjalistów w  zakresie innych 
specjalności medycznych. Pomaga 
zrozumieć skomplikowaną istotę 
uwarunkowań psychosomatycz-
nych. Przydatność tej metody 
oddziaływania w  programie na-
uczania studentów medycyny jest 
wielostronna, ale przede wszyst-
kim jest przemieszczeniem ak-
centu z  medycyny skupionej na 
chorobie na rzecz medycyny skon-
centrowanej na pacjencie. Spo-
tkanie skończyło się poparciem 
wniosku o  kontynuację podob-
nych przedsięwzięć oraz rozwi-
janie ich formuły o  dyskusje nad 
programem edukacji studentów 
kierunków medycznych oraz ob-
szarami badań naukowych.

dr hab. Krzysztof Owczarek
dr hab. Ewa Mojs 

dr Bogusław Stelcer

Zajęcia pod nazwą „Rysunek dziecka”, jako przykład 
warsztatu dla studentów pielęgniarstwa, przedstawiła mgr 
Maia Stanisławska-Kubiak

Uczestnicy warsztatów na temat  metody Balinta mieli 
możliwość zapoznania się z interesującym sposobem pro-
wadzenia grupy

Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień
Świadczeniobiorców (eWUŚ) działa już pięć miesięcy.
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Rozmawiamy z prof. Jakubem Gołąbem, kierownikiem
Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownikiem
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Europejską kwotą ponad 16 mln zł. Głównym celem... »
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wiadomości

Wiadomości › Polska › Medycyna 24 maja, 11:13

REKLAMA

Sukces wymaga organizacji
Rozmawiamy z prof. Jakubem Gołąbem, kierownikiem Zakładu Immunologii Centrum Bio-

struktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownikiem projektu BASTION, do-

finansowanego przez Komisję Europejską kwotą ponad 16 mln zł. Głównym celem projektu

jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w

dziedzinie onkologii doświadczalnej. Badania naukowe prowadzone w ramach tego pro-

jektu dotyczą personalizowanej onkologii i obejmują dziesięć projektów badawczych.

Rynek Zdrowia: - Jak powstał pomysł projektu BASTION?

Prof. Jakub Gołąb: - W Polsce zawsze było

mało pieniędzy na badania, stąd idea sięgnię-

cia po środki z Unii Europejskiej. Wynikała ona

też częściowo z faktu, że wcześniej realizowali-

śmy badania, w wyniku których dokonaliśmy od-

krycia naukowego.

Udało się nam zainteresować nim firmę biotech-

nologiczną z Holandii. Chciała ona odkupić

prawa do tegoż wynalazku od uczelni, ale pod-

czas rozmów z firmą zdałem sobie sprawę, że

nie mamy ani jednej osoby, która potrafiłaby

skutecznie poprowadzić negocjacje. Niestety,

nie podjęto żadnych prób wynegocjowania lep-

szych warunków sprzedaży.

Co ciekawe, przedstawiciele firmy, już po zakoń-

czeniu oficjalnych rozmów, sami zaoferowali, że dodatkowo dofinansują badania naukowe w moim

zespole i przekazali nam drogą aparaturę badawczą, o której marzyliśmy od lat, ale nigdy nie udało

nam się zdobyć środków. Jednym z celów projektu BASTION jest zatem stworzenie w uczelni proce-
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dur i mechanizmów instytucjonalnego wspierania komercjalizacji wynalazków: profesjonalne szaco-

wanie komercyjnej wartości odkrycia, jak i wsparcie przy poszukiwaniu inwestora.

- Wystarczy przyjrzeć się, jak to robią inni?

- Właśnie tak chcemy podejść do tego zadania. Od września ubiegłego roku do roku 2016 będzie-

my realizować projekt BASTION jako samodzielna jednostka naukowa, ale we współpracy z reno-

mowanymi partnerami zagranicznymi. Mamy ich 13 z całej praktycznie Europy, m.in. z Wielkiej Bry-

tanii, Niemiec, Włoch, Szwecji, Belgii, Francji, Holandii. Są wśród nich uniwersytety, instytuty ba-

dawcze oraz firmy zajmujące się doradztwem w zakresie komercjalizacji badań naukowych. Dzięki

temu projektowi zdobędziemy tak ważny know-how. Jest to o tyle istotne, że na uczelniach medycz-

nych nikt się tym w zasadzie do niedawna nie interesował.

- BASTION ma być pomostem pomiędzy światem, w którym funkcjonują polscy badacze, i

światem normalności - jasnych reguł i wiedzy jak postępować - w którym działają ich ko-

ledzy za granicą?

- Można tak powiedzieć. W Polsce uniwersytety medyczne nadal pozostają szkołami, akademiami,

w których głównie uczy się studentów. Nauka nie jest w nich priorytetem: właściwą wagę ma jedynie

w deklaracjach, które, niestety, nie zawsze mają pokrycie w działaniach.

Jeśli ktoś pracuje naukowo, uczelnia się z tego cieszy, ale w żaden sposób niczego nie ułatwia.

Wiadomo: nie od razu Kraków zbudowano, pewne procesy muszą potrwać i na pewno nie zakończą

się sukcesem w ciągu 36 miesięcy trwania projektu BASTION, liczę jednak, że efekty realizacji tego

grantu pojawią się w perspektywie kilkunastu lat. I tak o tym trzeba myśleć, choć już obecnie mamy

pierwsze rezultaty.

Główne efekty naukowe projektu będą widoczne szybciej, bo one zależą bezpośrednio od nas.

Udało się nam zatrudnić kilkanaście osób na stanowiskach podoktorskich (mamy trzynastu na-

ukowców pracujących w laboratorium, a do rozstrzygnięcia pozostały nam jeszcze dwa konkursy).

W większości są to Polacy, których udało się pozyskać z dobrych ośrodków zagranicznych, mamy

zatem świetny zespół ludzi z doświadczeniem i niemałymi dokonaniami.

Ponadto inwestujemy w aparaturę badawczą - pięć dużych pakietów sprzętowych, które bardzo

usprawnią i unowocześnią naszą pracę.

Mamy też środki na wymianę naukową z partnerami projektu, co oznacza, że nasi naukowcy mogą

pojechać do ośrodków zagranicznych i poprowadzić badania w tamtejszych laboratoriach, aby zdo-

być doświadczenie i zacieśnić kontakty.

- Aparatura i laboratoria. Wspomniał pan, że w ramach projektu BASTION są pieniądze

także i na ten cel. Czy i w tym przypadku jesteśmy daleko w tyle za krajami "starej" UE?

- Jeśli chodzi o badania w genetyce czy biologii molekularnej (choć sądzę, że w innych dziedzinach

też nie jest wcale źle), mamy nowoczesne, drogie urządzenia, ale ich wykorzystanie utrudnia zła or-

ganizacja.

W obiektach dedykowanych prowadzeniu badań działają za granicą pracownie zatrudniające wy-

specjalizowanych techników obsługujących aparaturę, z której mogą korzystać wszyscy (tzw. core

facilities).

Jeśli badacz ma pomysł i grant, płaci i ma do dyspozycji osobę, która dokonuje analiz z zastosowa-

niem wspomnianego sprzętu. U nas tę drogą aparaturę każdy trzyma dla siebie.

Współpraca jest możliwa, ale nie każdy ma informację, jaki ośrodek czym dysponuje i na jakiej za-

sadzie można z tego skorzystać. Dlatego cenna aparatura stoi w dużym stopniu bezczynnie.

- Potrzebujemy jasnych zasad?

- Tak. Wówczas sprzęt będzie się sam finansował. Będą pieniądze na jego naprawę i wymianę, bę-

dzie obsługiwany przez specjalistów, którzy "wycisną" z niego wszystkie możliwości. Niestety, tego

na razie brakuje.

- Czy BASTION ma szansę zaszczepić potrzebę zmian w tym kierunku na polskim gruncie?

- Nasz sprzęt jest specyficzny i opierając się na takiej aparaturze, laboratoria działające na wspo-

mnianych zasadach raczej nie powstaną.

Tu potrzebny byłby budżet około dziesięć razy większy od naszego i dedykowany wyłącznie apara-

turze (w przypadku BASTIONU stanowi ona jedynie 20% całego budżetu). Ale rzeczywiście, gene-

ralnie brakuje wizji.

Będziemy o tym w czasie realizacji naszego projektu rozmawiać i miejmy nadzieję, że nagłośnienie

tego problemu przyniesie w końcu efekty.

- Poszukiwanie metod diagnostycznych i terapeutycznych w onkologii jest celem zespo-

łów badawczych pracujących w ramach projektu BASTION. Ile ich jest i czym się zajmują?
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- Mamy dziesięć zespołów, każdy ze swoim liderem i pracownikami: bezpośrednio w projekt zaanga-

żowanych jest w sumie około 100 osób. Wiele inicjatyw wykracza poza prosty podział na poszcze-

gólne zespoły. Zatrudniliśmy np. niedawno menedżera ds. innowacyjności, którego zadaniem bę-

dzie m.in. kontaktowanie się z innymi zespołami badawczymi na uczelni, aby podpowiedzieć im, co

robić z wynikami, jak je "opakować", jak szukać inwestorów. Tej wiedzy nie ma, bo też nigdy wcze-

śniej nie była ona potrzebna.

Chcemy, żeby BASTION zadziałał w perspektywie kilkunastu lat, przekształcając uczelnię tak, aby

nauka stała się jednym z jej filarów. Jeśli będą świetne zespoły potrafiące komercjalizować wyniki

swoich badań, pojawią się także pieniądze, m.in. na kontynuację badań, na rozbudowę WUM, na

poprawę jakości dydaktyki.

Jeśli chodzi o same badania - w ramach BASTIONU mamy środki na zatrudnienie naukowców, ale

nie na prowadzenie badań: nie na odczynniki i zwierzęta laboratoryjne. Dopiero obecnie, mając już

pracowników, możemy przygotowywać wnioski na granty na konkretne projekty. Te pieniądze poja-

wią się pod koniec zatrudnienia wspomnianych osób, ale też liczymy, że dzięki nim można będzie to

zatrudnienie przedłużyć.

Każdy zespół prowadzi badania niezależne: np. dotyczące mechanizmów związanych z uszkodze-

niem DNA i wpływem tego uszkodzenia na rozwój oporności na leki, mutacji w genach zwiększają-

cych ryzyko powstawania nowotworów, badania związane z poszukiwaniem krótkich sekwencji RNA

zaangażowanych w regulację ekspresji genów w komórkach nowotworowych. Mamy zespoły zajmu-

jące się przeciwciałami monoklonalnymi, terapią fotodynamiczną nowotworów, angiogenezą nowo-

tworów, badaniem krążących we krwi komórek nowotworowych i możliwości ich izolacji w celu opra-

cowania testów diagnostycznych.

Badamy też działanie nowych leków przeciwnowotworowych na fałdowanie się białek w komórkach

nowotworowych.

Opracowujemy także różne układy enzymatyczne, które umożliwiają poszukiwanie nowych leków

przeciwnowotworowych - jeśli znajdziemy nowe związki chemiczne, możliwa będzie w zasadzie bez-

pośrednia komercjalizacja.

- Jak komercjalizują swoje odkrycia naukowcy w zagranicznych ośrodkach?

- Nie ma jednego prostego schematu: wszystko zależy od tego, co to jest i jakie może mieć poten-

cjalne zastosowanie.

Przy każdej uczelni działa jednak wyspecjalizowana w tym zakresie komórka. Ponadto każdy lider

otrzymuje regularnie informacje, co ma zrobić, jeśli coś odkryje i do kogo ma się z tym zgłosić. Uru-

chamiany jest wówczas tryb postępowania, w który naukowiec wcale nie musi się angażować. Od-

powiednie osoby wyceniają potencjalną wartość odkrycia i szukają dla niego rynku.

- Proste. Dlaczego u nas nie może tak być?

- Ależ może. Ale pamiętajmy, że na razie mamy mnóstwo różnych ograniczeń narzucanych uczel-

niom, które nie ułatwiają im pracy. Na przykład: w Polsce nie ma jeszcze zbyt wielu osób potrafią-

cych ocenić wartość wynalazku. Trzeba w tym celu znaleźć dobrego eksperta. Niestety, barier ad-

ministracyjnych jest mnóstwo, ale ustawa o zamówieniach publicznych w szczególnie dotkliwy spo-

sób krępuje naukę w Polsce i przy każdej okazji warto o tym mówić.

Nigdzie w UE nie ma przetargów na bieżące odczynniki. A od nas wymaga się planowania. Tymcza-

sem nie jestem w stanie przewidzieć, ile będę potrzebował soli fizjologicznej albo siarczanu magne-

zu w skali pięciu lat. Nie jestem w stanie tego określić nawet z tygodnia na tydzień, ponieważ nauka

jest poszukiwaniem nieznanego i tym różni się od produkcji śrubek - nie da się zaplanować wszyst-

kiego. Wielu świetnie zapowiadających się naukowców właśnie z powodu ustawy o zamówieniach

publicznych zrezygnowało z badań i poświęciło się dydaktyce albo wyjechało za granicę, bo tam

można pracować.

Kolega z Instytutu w Heidelbergu sięga po odczynnik do lodówki, zaznacza na kartce, z czego ko-

rzysta, a uczelnia raz w miesiącu rozlicza się ze sprzedającą go firmą. Jeśli badacz ma pomysł,

może go zrealizować tego samego dnia. Jeśli ja mam pomysł i muszę w celu jego realizacji kupić

odczynnik, ten dotrze do mnie po 3-6 miesiącach. Jak mamy zatem konkurować z zagranicznymi

ośrodkami?

IWONA BĄCZEK

Źródło: Rynek Zdrowia
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Finansowanie innowacji w medycynie z
funduszy UE
Warszaw a, 17.01.2014

0   w ydrukuj artykuł   prześlij dalej

17 stycznia 2014 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja

poświęcona sposobom aplikowania o środki przeznaczone na badania biomedyczne w

ramach Innovative Medicines Initiative (IMI).

Konferencja połączona z praktycznymi warsztatami

adresowana jest do naukowców, małych i średnich

przedsiębiorstw, organizacji non profit, agencji

rządowych i innych instytucji wspierających,

prowadzących lub zainteresowanych uczestnictwem w

projektach naukowo-badawczych.

IMI jest największym w historii projektem badawczym w

obszarze biomedycznym działającym na zasadach

partnerstwa publiczno-prywatnego - prowadzonym

przez Unią Europejską i przemysłem farmaceutycznym

- który został utworzony w ramach 7PR. 

W ramach IMI do tej pory zainwestowano około 1,5 mld euro w projekty badawcze realizowane przez

partnerów publicznych i prywatnych. Kolejna tura naboru wniosków obejmująca 8 projektów została

opublikowana w grudniu 2013 roku. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów

wynosi około 170 mln euro. 

Wybrana tematyka konferencji: projekty w ramach konkursu 11, zasady działania IMI, tworzenie

konsorcjów; konsultacja naukowa nt. priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach

2014-2024) w obszarach o największym potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich uczestników. 

Organizatorzy: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION, Innovative Medicines

Initiative Joint Undertaking oraz Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń

Farmaceutycznych (EFPIA) wraz ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych

INFARMA.  

Konferencja odbędzie się w Auli B - Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Początek o godzinie 10:00.

Konferencja będzie prowadzona przez ekspertów IMI, którzy zajmują się programami badawczymi.

Podczas spotkania będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami. 

Konferencja będzie się odbywała po angielsku. 

Aby wziąć udział konferencji należy zgłosić swój udział wypełniając formularz.

Więcej o konferencji i formularz rejestracji: bastion.wum.edu.pl

Więcej oprojekcie IMI: www.imi.europa.eu
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faktami, które sama w yśledziła. Dyrektor jest w  trudnej

sytuacji. Przyparty do muru, musi komentow ać informacje,

których w cześniej nie posiadał.

OPINIE I POLEMIKI

Do przeszczepień nerek kwalifikujmy w ośrodkach

transplantacyjnych

- Każdego roku w  Polsce ok. 12

proc. chorych dializow anych

zostaje zakw alif ikow anych do

transplantacji nerek. To jest dobry

w ynik. Tym, co jednak

zdecydow anie odróżnia nas od(...)

Trzeba zmienić zasady kierowania na rehabilitację

- Pacjenci po zabiegach i

operacjach, naw et w  trybie pilnym

muszą czekać miesiącami w  kolejce

do f izjoterapeutów , co niw eczy

często efekt pracy ortopedów ,

kardiologów  czy(...)

Lubelskie: dyspozytor pogotowia pomógł przez telefon

odebrać poród

chory, dobra robota, to fachow iec nie służbista,

piszcie o takich zdarzeniach!!!

MZ: zniesienia zakazu reklamy aptek nie planujemy

FarmElka, Reklama aptek pow inna być zakazana. Po

pryw atyzacji aptek ich ilość na tyle w zrosła, że

spokojnie i bez marketów  dostęp do leków  i

suplementów  jest...

RYNEK ZDROWIA POLECA

Konferencja "Jak skutecznie

zapobiegać zranieniom ostrymi

narzędziami?"
Data: 2014-02-03

Miejsce: Warszaw a

Regionalne Spotkanie Menedżerów

Ochrony Zdrowia (Gdańsk)
Data: 2014-02-20

Miejsce: Gdańsk

AKTUALNOŚCI  ARTYKUŁY  MIESIĘCZNIK  SERWISY TEMATYCZNE  PRACA  PRZETARGI  SZKOLENIA  GIEŁDA  FORUM  KONFERENCJE

REKLAMA  REDAKCJA  KONTAKT  PARTNERZY  REGULAMIN  POLITYKA PRYWATNOŚCI  POLITYKA COOKIES  MODUŁY INFORMACJI  RSS

Finanse i zarządzanie  Inw estycje  Aparatura i w yposażenie  Informatyka  Praw o  Polityka zdrow otna  Ubezpieczenia zdrow otne  Farmacja  Badania i rozw ój

Nauka  Po godzinach  Usługi medyczne

Miesięcznik Rynek Zdrow ia i portal RynekZdrow ia.pl są w ydaw ane przez Grupę PTWP S.A. zarządzającą także serw isami internetow ymi:

ShareShareShareShareMore

OSTA TNIO NA  FOR UM



3.2.2014 Finansowanie innowacji w medycynie z funduszy UE - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

http://www.rynekzdrowia.pl/Patronat/Finansowanie-innowacji-w-medycynie-z-funduszy-UE,137212.html 3/3

rozw oju przemysłu

spożyw czego, handlu

detalicznego i hurtow ego w

Polsce. Najlepsze źródło

w iedzy o problematyce
biznesu żyw nościow ego.

detaliczne, handel

now oczesny i tradycyjny -

hipermarkety, dyskonty, sklepy

osiedlow e - portal o

inw estycjach w  branży FMCG

i rynku handlu detalicznego w
Polsce

produkcja roślinna, produkcja

zw ierzęca, technika rolnicza.

Zaw sze aktualne, fachow e i

spraw dzone w iadomości.

Katalog maszyn rolniczych.

w  sieci. Maszyny i urządzenia,

bydło i trzoda chlew na, zboża.

Sprzedam, kupię, zamienię.

promocyjne sieci handlow ych:

hipermarkety, dom i ogród,

dyskonty, delikatesy,

ogólnopolskie sieci osiedlow e.



 Powiadomienie o plikach cookie. NaTemat.pl korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.
(http://natemat.pl/info/polityka-prywatnosci)

(http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/16617/11/24/15/!uwi=1920,uhe=1080,uce=1,ibbid=BBID-01-
00427126622320000,ibb_device_id=0,param=429416/412022_1_?)

NaTemat.pl (http://natemat.pl) • Magazyn (http://natemat.pl/c/41,magazyn) • Wynalazca leków. "Rozwój cywilizacji sprawia, że częściej chorujemy na raka"

Wynalazca leków. "Rozwój cywilizacji sprawia,
że częściej chorujemy na raka"
Trenował biegi, ale jego karierę, jako sportowca przekreśliła poważna kontuzja. Skończył medycynę i trafił

do nauki. Tu sportowy upór przydaje mu się do prowadzenia badań onkologicznych.

Skomentujmiesiąc temu • aktualizowany miesiąc temu 8 komentarzy

PARTNEREM AKCJI JEST PGNIG SA

Prof. Jakub Gołąb (rocznik 1972) lekarz, kierownik Zakładu Immunologii

Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Laureat

grantów i nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Fundacji TEAM i MISTRZ.

Odbył staże zagraniczne w Harvard Institutes of Medicine oraz University of

Texas, Southwestern Medical School. Redaktor podręcznika o immunologii,

autor ponad 100 artykułów naukowych.

Ewa Nieckuła: Czy choroba nowotworowa to kara za zanieczyszczenie

powietrza, wody, żywności?

ZOBACZ TAKŻE:

(http://natemat.pl/86911,wstrzas-
anafilaktyczny-cichy-i-
coraz-grozniejszy-
zabojca-alergikow)

Wstrząs
anafilaktyczny –
cichy i coraz
groźniejszy
zabójca alergików
(http://natemat.pl/86911,wstrzas-
anafilaktyczny-
cichy-i-coraz-
grozniejszy-
zabojca-
alergikow)

(http://natemat.pl/89349,fotoprad-
z-bakterii-sebastian-
mackowski-tworzy-
nowe-zrodla-energii)

Fotoprąd z
bakterii. Profesor
Sebastian
Maćkowski
tworzy nowe
źródła energii
(http://natemat.pl/89349,fotoprad-
z-bakterii-
sebastian-
mackowski-
tworzy-nowe-
zrodla-energii)
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Prof. Jakub Gołąb: Gdyby zanieczyszczenie środowiska było tak szkodliwe, jak

się powszechnie uważa, to chorowalibyśmy na nowotwory w młodszym wieku i

znacznie częściej. Do środowiska wprowadzono już ponad 100 tys. nowych

związków chemicznych. Tylko niektóre z nich są rakotwórcze, a na dodatek

występują w tak niskim stężeniu, że nie stanowią większego zagrożenia. Problem

oczywiście pojawia się, gdy jesteśmy narażeni na działanie kancerogenów w

dużym stężeniu, ale to są wyjątkowe sytuacje.

To dlaczego ludzie tak często chorują na raka?

O ile uprzemysłowienie nie powoduje, że częściej chorujemy na raka, to rozwój

cywilizacji już tak. Większość nowotworów rozwija się bardzo powoli, nawet

kilkadziesiąt lat. Dlatego im dłużej żyjemy, tym mamy większe ryzyko osiągnięcia

wieku, w którym rozwinie się złośliwy nowotwór.

„Potencjał” na raka ma każdy?

Tak, nowotwór może rozwinąć się u każdego. Ale nie oznacza to, że wszyscy

umrzemy na raka. 

Czy mamy szansę na magiczną pastylkę, która zażegna zagrożenie

rakiem? 

Nie będzie jednego leku, będą leki coraz skuteczniejsze. I takie już są, w 2001

roku zarejestrowano lek na przewlekłą białaczkę szpikową. Działa fenomenalnie.

Choroba cofa się nawet, jeśli pacjent dostanie ten lek w bardzo zaawansowanej

fazie białaczki. Wielu chorych, którzy wtedy zaczęli być leczeni żyje do dzisiaj.

Niemniej u niektórych w trakcie trwania terapii w pewnym krytycznym genie

pojawia się nowa mutacja, która sprawia, że lek przestaje działać. 

To znaczy, że komórki rakowe stają się oporne na lek?

Tak, ale szybko wymyślono nowe generacje podobnych leków, które działają na

mutanty. Tylko że historia się powtórzyła i po pewnym czasie białaczka znów

przełamała ich ochronne działanie. Niedawno okazało się, że jeden z najlepszych

leków, jaki powstał w tym wyścigu, lek działający na wszystkie oporne mutanty,

nie jest bezpieczny. W czasie badań klinicznych kilku leczonych nim chorych

umarło na serce. Nie wiadomo, czy zostanie zarejestrowany. 

Nie tylko w tym przypadku ofiarą wyścigu naukowców z nowotworem

są komórki serca.

Jakiś czas temu odkryliśmy, że lek - inhibitor proteasomów - stosowany w

leczeniu szpiczaków i niektórych chłoniaków jest również toksyczny dla mięśnia

serca. Mieliśmy trudności z opublikowaniem naszych wyników. Redakcje

odpowiadały, że choć nie mają żadnych zastrzeżeń do sposobu wykonania badań,

to problem wydaje się nieistotny. Po kilku latach pojawił się nowy, silniejszy

(http://natemat.pl/87691,odkrywcy-
bezcennego-grobowca)

Dr Miłosz Giersz
oraz Dr Patrycja
Prządka-Giersz,
odkrywcy
bezcennego
grobowca na
północy Peru
(http://natemat.pl/87691,odkrywcy-
bezcennego-
grobowca)
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lat-milion-zlotych-i-
ambitny-plan-tworzyc-
lzejsze-i-
wytrzymalsze-
samoloty-o-szansach-
mlodych-naukowcow-
w-polsce)

28 lat, milion
złotych i ambitny
plan: tworzyć
lżejsze i
wytrzymalsze
samoloty. O
szansach
młodych
naukowców w
Polsce
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O kondycji
polskiej nauki
mówi prezes
Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej,
prof. Maciej Żylicz
(http://natemat.pl/86059,o-
kondycji-polskiej-
nauki-mowi-
prezes-fundacji-
na-rzecz-nauki-
polskiej-prof-
maciej-zylicz)



inhibitor proteasomów, o lepszym działaniu przeciwnowotworowym. Niestety w

badaniach klinicznych kilku ludzi zmarło. Może by do tego nie doszło, gdyby

lekarze prowadzący tamte badania wcześniej wiedzieli, że słabszy lek może być

kardiotoksyczny. To normalne w nauce, że odkrywamy pewne rzeczy, które

nabierają znaczenia po wielu latach.

Badał Pan statyny, czyli popularne leki na obniżenie cholesterolu.

Czy ich zażywanie może być groźne?

Gdy na początku lat 90-tych, statyny pojawiły się na rynku leków, uchodziły za

tak bezpieczne, że firmy farmaceutyczne proponowały, by stosować je jako

dodatek do pieczywa lub wody do picia. Jednak badania dowodzą, że statyny

mogą stać się przyczyną dodatkowych kłopotów ze zdrowiem.

Jakich?

Wydaje się, że mogą szkodzić chorym z cukrzycą. Niedawno odkryliśmy, że

zmieniają kształt transporterów glukozy, przez to hamują wychwyt glukozy przez

komórki. Udowodniliśmy także, że statyny hamując syntezę cholesterolu i

zmniejszając jego ilość w błonie komórek wpływają na budowę przestrzenną

określonych białek. Jedno z takich białek jest wykorzystywane, jako cel w terapii

niektórych nowotworów. Stosuje się w niej przeciwciała. Zmiana kształtu

wystarcza, by przeciwciała słabiej wiązały się z tym białkiem i leczenie raka ma

gorsze efekty. 

Ale statyny mają też dobrą stronę

Pokazaliśmy również, że leki te mogą potęgować działanie pewnych leków

przeciwnowotworowych. Mają bardzo silne działanie wzmacniające terapię, a co

więcej obniżają jej kardiotoksyczność. Dają więc podwójną korzyść. Ze statynami

jest więc tak, jak z wieloma innymi lekami – trzeba zawsze rozważyć działania

korzystne i niekorzystne, a nawet potencjalnie niebezpieczne. Zanim lekarz

rozpocznie terapię chorego musi bardzo dokładnie poznać jego stan zdrowia,

wszystkie choroby towarzyszące i na tej podstawie dobrać odpowiednie leczenie.

Każdy lek coś zmienia w organizmie. To dlatego nie powinniśmy przyjmować

leków bez konsultacji z lekarzem. Problemu tego nie ma z preparatami

homeopatycznymi, bo te po prostu nie działają.

Prowadzi Pan także badania nad fototerapią w leczeniu raka. Czy

mamy szansę na przełom w onkologii?

W Polsce ta terapia nie może się przebić, ponieważ wymaga ponad przeciętnego

zaangażowania lekarzy. Jednak w świecie pewien przełom już się wydarzył.

Co się nią leczy?

Raka gardła, języka, krtani, tradycyjne metody leczenia tych nowotworów wiążą

się z radykalnym zabiegiem chirurgicznym. Usuwane są tkanki miękkie gardła,



język, węzły limfatyczne, część przełyku. Po takim zabiegu chory jest kaleką. Żyje,

ale jakość jego życia jest bardzo zła, odżywiany przez rurkę, nie może rozmawiać z

bliskimi. Po pewnym czasie i tak zazwyczaj dochodzi do nawrotu choroby i

pacjent umiera. Terapia fotodynamiczna najprawdopodobniej nie wydłuża życia

bardziej niż zabieg chirurgiczny, jednak pozwala normalnie żyć. 

Na czym polega ta metoda?

Najpierw choremu dajemy związek chemiczny, który wnika do komórek. Dopóki

nie zostanie aktywowany światłem o określonej długości fali jest zupełnie

neutralny i nic się nie dzieje. Pod wpływem światła, najczęściej laserowego, gdyż

można je podać precyzyjnie w wybrane miejsce, związek ten wytwarza niezwykle

toksyczny tlen singletowy. Tlen singletowy uszkadza wszystko, co się wokół niego

znajduje. Za pomocą terapii fotodynamicznej można więc zniszczyć guza, w

każdym miejscu, do którego uda się dostarczyć światło. 

Brzmi fantastycznie, czy fototerapia niszczy raka całkowicie?

Niestety, ilość światła, która dociera w głąb guza może być zbyt mała, by

nieodwracalnie uszkodzić komórki nowotworowe. Niewielki odsetek komórek,

właśnie tych znajdujących się daleko od źródła światła, może więc naprawiać

zniszczenia i przeżyć, doprowadzając do nawrotu choroby. I nad tym problemem

pracowaliśmy przez długie lata. Badaliśmy, w jaki sposób następuje usunięcie

uszkodzeń wywołanych przez terapię fotodynamiczną i szukaliśmy sposobów, by

te mechanizmy skutecznie zablokować.

Udało się?

W tym roku ukazała się nasza praca na temat ostatniego odkrycia, które pozwala

usprawnić działanie fototerapii. Wiemy, które białko chroni przed śmiercią

komórki otrzymujące zbyt mało światła. Potrafimy je zablokować, w efekcie

terapia jest znacznie bardziej skuteczna.

Jakie są skutki uboczne fototerapii?

Niektóre związki światłoczułe utrzymują się w organizmie nawet przez parę

tygodni. Promienie słoneczne mogą je aktywować i powodować bolesne

oparzenia. Jednak fotouczulacze nowej generacji znikają z organizmu bardzo

szybko i problem nie istnieje.

Gdzie ta terapia jest stosowana?

Została zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Japonii w Unii

Europejskiej. Jednak nigdzie nie jest powszechna. To procedura wieloetapowa,

wymaga eksperymentowania. Najpierw choremu podajemy lek, potem go

naświetlamy. Dla każdego chorego trzeba ustalić dokładnie zakres zabiegu oraz

dawkę światła, a lekarze nie mają na to czasu. 



Czy w ten sposób można też leczyć inne choroby?

Próbuje się też leczyć paradontozę, drobnoustroje powodujące ją także

pochłaniają fotouczulacze. Udaje się tak dobrać dawki światła, że bakterie zostają

zniszczone, a nasze komórki jeszcze nie. Stosuje się ją także w okulistyce, próbuje

w kardiologii.

Pana plany na przyszłość?

Rozpoczynamy współpracę z grupą chemików, którzy opracowują zupełnie nowe

cząsteczki chemiczne. W naszym laboratorium typujemy enzymy komórek

nowotworowych, które chcemy zablokować. Chemicy wymyślają nowe cząsteczki

mające ten cel spełnić, a my sprawdzamy czy działają. Taka cząsteczka jest

następnie udoskonalana. Polega to na wymianie atomu po atomie, aż powstanie

związek będący kandydatem na lek. Zaczynamy też poszukiwanie leków, które

działałyby przeciwzapalnie. Mam nadzieję, że za dwa lata zaczniemy już badania

kliniczne nowych substancji.

Więc staje się Pan konkurencją dla firm farmaceutycznych?

Raczej partnerem. W Polsce nie ma wystarczającego kapitału, aby przeprowadzić

badania kliniczne i doprowadzić do rejestracji leku. Naszym celem jest zatem

opracowanie nowych związków, zbadanie ich działania, ustalenie potencjalnych

działań ubocznych i ewentualnie wykonanie wstępnych badań klinicznych. Na

tym etapie związki chcemy sprzedawać do dużych koncernów farmaceutycznych,

aby firmy te dokończyły badania kliniczne i zarejestrowały lek. Szacuje się, że na

ostatni etap prac nad lekiem trzeba wydać ponad miliard euro! 

Co pan uważa za swój największy sukces? 

Gdy zaczynałem była nas garstka zapaleńców pracujących za nędzne grosze na

zdezelowanym sprzęcie, wyżebranym od innych. Nierzadko ci inni, mimo że mieli

lepszy sprzęt, do dzisiaj nic na nim nie zrobili, a my na tym zdezelowanym czegoś

dokonaliśmy. W tej chwili nasz zespół liczy 60 osób i stale się powiększa.

Największym sukcesem jest chyba stworzenie warunków, dzięki którym młodzi

naukowcy mogą pracować naukowo w projektach, które są ambitne, mają jakiś

cel i są dla nich ciekawe. Zawsze powtarzam, że nie wolno zajmować się banałami,

trzeba mierzyć daleko, nawet gdyby nic z tego nie wyszło. Bo ryzyko jest wpisane

w zawód naukowca. Ogromną pomocą w rozwijaniu naszego zespołu jest program

BASTION finansowany przez Komisję Europejską. Dzięki temu nasz zespół się

powiększył, kupiliśmy nowoczesną aparaturę i mamy środki na kontakty ze

świetnymi naukowcami niemal w całej Europie.

W Stanach Zjednoczonych czekało na Pana miejsce?

I chyba nadal czeka w jednym z laboratoriów, zajmującym się terapią

fotodynamiczną, ale ja całym sercem jestem tutaj.



WIĘCEJ NA TEMAT:  Nie tylko Skłodowska (http://natemat.pl/t/2175,nie-tylko-sklodowska) • Leki (http://natemat.pl/t/355,leki)

Co Panu najbardziej utrudnia pracę?

Biurokracja, która sprowadza naukę do poziomu fabryki śrubek. Wszystko musi

być zaplanowane i przewidziane na rok z góry. W nauce nie da się tak planować,

wszystko zależy od wyników prowadzonych badań. A najciekawsze jest zawsze to,

czego nie umiemy przewidzieć, pojawi się przypadkiem w trakcie wykonywania

doświadczeń i wydaje się ważniejsze niż wszystko, co robiliśmy na początku.

CZYTAJ TAKŻE

Nie tylko Skłodowska. Pokażemy najlepszych młodych polskich naukowców

(http://natemat.pl/77405,nie-tylko-sklodowska-pokazemy-najlepszych-

mlodych-polskich-naukowcow)

Tomograf dla oczu (http://natemat.pl/81511,tomograf-dla-oczu)

Bakterie, komputery i dadaizm. Wywiad z Januszem Bujnickim [Nie tylko

Skłodowska] (http://natemat.pl/78681,komputery-bakterie-i-dadaizm-

wywiad-z-januszem-bujnickim-nie-tylko-sklodowska)

Barbara Kudrycka: Wszystkich naukowców łączy pasja i ciekawość poznania

świata (http://natemat.pl/80649,barbara-kudrycka-zazdroszcze-studentom-

ze-dzis-moga-sie-uczyc-w-takich-warunkach)

Projekt zderzenie kultur (http://natemat.pl/82977,projekt-zderzenie-kultur)

Doktor Natalia Letki: Badaczka społecznego kleju

(http://natemat.pl/80043,doktor-natalia-letki-badaczka-spolecznego-kleju)

Już wkrótce, żeby zrobić badania wystarczy kropelka krwi. Wyniki będą po

chwili - a to dzięki badaniom (http://natemat.pl/84147,koniec-z-pobieraniem-

krwi-z-probki-sliny-mozna-juz-rozpoznac-cukrzyce-chorobe-akzheimera-

mowi-prof-garstecki)

Wynalazca leków. "Rozwój cywilizacji sprawia, że częściej chorujemy na raka"

(http://natemat.pl/84859,wynalazca-lekow-czy-znajdziemy-lekarstwo-na-

raka)

O kondycji polskiej nauki mówi prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof.

Maciej Żylicz (http://natemat.pl/86059,o-kondycji-polskiej-nauki-mowi-

prezes-fundacji-na-rzecz-nauki-polskiej-prof-maciej-zylicz)

Przeczytaj dodatkowo:

100 milionów na koncie,
22 narkotyki dziennie,
niezliczone seksualne

Nieformalna sieć niań
ostrzega się przed
chamską klasą średnią

S pons o rowane

Za mało miejsca w
portfelu? Za dużo kart?

"Jestem bardzo w rękach
Bożych", czyli publikacja
osobistych notatek Jana
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Dodaj komentarzLiczba komentarzy: 14  

Arkadiusz Maciejewski ·  Najbardziej aktyw ny komentator · Uniw ersytet im. Adama Mickiew icza w  Poznaniu

Prosze podać choc jeden lek jaki tw orca lekow  stw orzyl.

Odpow iedz ·  · Lubię to! · 18 grudnia 2013 o 07:404

Konstanty Wierzba ·  Najbardziej aktyw ny komentator · Pracuje w  f irmie: RIKEN Advanced

Science Institute

Czy to takie w azne?

Odpow iedz · Lubię to! · 18 grudnia 2013 o 07:54

Milena Farajewicz ·  Najbardziej aktyw ny komentator

Ulepszanie już istniejących leków  i terapii sie nie liczy?

Odpow iedz ·  · Lubię to! · 18 grudnia 2013 o 08:131

Arkadiusz Maciejewski ·  Najbardziej aktyw ny komentator · Uniw ersytet im. Adama Mickiew icza

w  Poznaniu

.Tw orca pow inien przynamniej raz w  życiu cos stw orzyć zeby być tw órcą. Gdających głow  ktore

dostaja granty by "pracow ać nad" mamy w  tym kraju az za duzo. Przydałaby sie sylw etka kogos

kto czegos jednak dokonał.

Odpow iedz ·  · Lubię to! · 19 grudnia 2013 o 06:102

Ewa Nieckuła

Zacytuję mojego rozmów cę - " trzeba mierzyć daleko, naw et gdyby nic z tego nie w yszło". Bardzo w ierzę w

to, że prof. Gołąb znajdzie now y lek.Tytuł „Wynalazca leków ” ma najkrócej, jak to możliw e określić dziedzinę,

której kolejna rozmow a dotyczy.

I oczyw iście ma Pan całkow itą rację, że dziennikarze nadużyw ają szumnych określeń, by przykuć uw agę

czytelnika.

Odpow iedz ·  · Lubię to! · 19 grudnia 2013 o 00:452

Konstanty Wierzba ·  Najbardziej aktyw ny komentator · Pracuje w  f irmie: RIKEN Advanced Science Institute

Od kiedy sw iat stal mi sie blizszy, to tak by bylo od lat 70-tych, porazaly mnie czesto tytuly gazet, typu

"sw iatow ej slaw y", gdy czlow iek ucieszony na duszy probow al potw ierdzic takie fakty, okazyw alo sie, ze nikt

nie slyszal o tych "slaw ach" w  sw iecie. Wydaje mi sie, ze tytul tegoz artykulu moze byc nieco krzyw dzacy dla

tego mlodego czlow ieka, ktory probuje czegos dokonac, a co nie jest latw e. Calosc w yw iadu jest bardzo

ciekaw a dla ludzi, ktorym rozw oj leku nie jest dobrze znany, ten w yw iad moze poszerzyc ich w iedze.

Oczyw iscie jest pare momentow  zbyt optymistycznie przedstaw ionych, ale mie mlodosc w ezmie gore. 

Co jest bardzo ciekaw e to proba w ykorzystyw anie kombinacji lekow  przeciw now otw orow ych z lekami nie

majacymi nic w spolnego-do tej pory-z ich leczeniem. Te potencjal nie byl zbyt eksploatow ny przez f irmy

farmaceutyczne,... Zobacz w ięcej

Odpow iedz ·  · Lubię to! · 18 grudnia 2013 o 19:211

Arkadiusz Maciejewski ·  Najbardziej aktyw ny komentator · Uniw ersytet im. Adama Mickiew icza

w  Poznaniu

Tylko, ze takich badaczy jest u nas na peczki. Chemicy syntetyzuja now y zw iazek albo modyfikuja

stary ci badaja go na kulturach tkankow ych. Kazdy robi po publikacji a potem idzie to do szuflady.

Ani patentu ani nic. Jezeli opatentue sie u nas metode syntezy to juz jest sukces.

Odpow iedz ·  · Lubię to! · 19 grudnia 2013 o 06:211

Konstanty Wierzba ·  Najbardziej aktyw ny komentator · Pracuje w  f irmie: RIKEN Advanced
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Rekomendacje

Utw órz konto lub Zaloguj się, aby

zobaczyć, co robią Tw oi znajomi.

Script Pro, czyli jak dobrze zacząć karierę w

filmie

3 osoby polecają to.

Dzień z życia prof. Leszka Balcerowicza.

"Człowieka poznaje się po jego ekipie"

1.102 osoby polecają to.

Nasza Czytelniczka buduje szkołę w  Afryce

za 5 tysięcy euro. Ma ogromną szansę

powodzenia

123 osoby polecają to.

Wty czka społecznościowa Facebooka



"Jestem bardzo w rękach
Bożych", czyli publikacja
osobistych notatek Jana
Pawła II. Czy kard. Dziwisz
zdradził papieża?
(http://natemat.pl/89487,jestem-
bardzo-w-rekach-bozych-
czyli-publikacja-osobistych-
notatek-jana-pawla-ii-czy-
kardynal-dziwisz-zdradzil-
papieza)

Nieformalna sieć niań
ostrzega się przed chamską
klasą średnią
(http://natemat.pl/89413,nieformalna-
siec-nian-ostrzega-sie-przed-
chamska-nowa-klasa-srednia)

(http://natemat.pl/89413,nieformalna-siec-nian-
ostrzega-sie-przed-chamska-nowa-klasa-srednia)

Magazyn (http://natemat.pl/c/41,magazyn) •
22.01.2014 10:02

Francuzi stworzyli nieme kino.

naTemat rośnie. Najlepszy
wynik w historii serwisu
(http://nietylko.natemat.pl/89473,natemat-
rosnie-najlepszy-wynik-w-
historii-serwisu)

Najnowsze zestawienie

najpopularniejszych witryn

tematycznych w Polsce (Megapanel)

przyniosło fantastyczne wiadomości

dla naTemat. W swojej kategorii

"Informacje i Publicystyka" jesteśmy

na 8. miejscu w polskim internecie.

Tak, na ósmym.

CZYTAJ WIĘCEJ (HTTP://NIETYLKO.NATEMAT.PL/89473,NATEMAT-ROSNIE-NAJLEPSZY-WYNIK-W-HISTORII-SERWISU)

 (http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/16617/11/24/8/!uwi=1920,uhe=1080,uce=1,ibbid=BBID-01-00427126622320000,ibb_device_id=0,param=429418/412022_0_?)

Wty czka społecznościowa Facebooka

Science Institute

Arkadiusz Maciejew ski 

Tak, ja row niez znam to z autopsji, moze troche z innego podw orka. Do pasji doprow adzaly mnie

w yniki badan w ykazujace statystycznie istotne roznice przy bezw zglednej roznicy okolo 20%, co

miesci sie w  granicach bledu przy badaniach bilogicznych. Ale na podstaw ie tych w ynikow

budow ano niezw ykle barw ne hipotezy, ktore w nosily raczej szum informacyjny. Takim typow ym

przykladem sa czesto knock out przy uzyciu shRNA, gdzie ekspresja jakiegos geny obnizyla sie o

20% i juz krzyk, ze mamy now y target. W ten sposob inni zaczynaja atakow ac tenze target ale

okazuje sie, ze nijak on nie dziala. Osobiscie w yznaje zasade, ze przy rozw oju lekow

przeciw now otw orow ych musimy stosow ac system "w szystko albo nic", jesli dow iedziemy, ze

zw iazek zabija nam komorki przy stosow nych stezeniach w ow czas mozemy mow ic od dobrym

efekci... Zobacz w ięcej

Odpow iedz ·  · Lubię to! · 19 grudnia 2013 o 07:231

Arkadiusz Maciejewski ·  Najbardziej aktyw ny komentator · Uniw ersytet im. Adama Mickiew icza

w  Poznaniu

Konstanty Wierzba Zgadza sie. Ktos bierze target z mikromacierzy pastw i sie nad nim latami i

potem trudno mu temat porzucic naw et jak sie okazuje ze target jest beznadziejny. Tym bardzie w

roli autorytetów  w idzialbym ludzi, ktorzy juz cos osiagneli. A tak mamy schemat: mlody politycznie

popraw ny nie w padl w  konflikt z kbn. Jedna nagroda, druga, trzecia, studenci katedra, w iedza i

zycie, dzien dobry tvn a potem sie okazuje ze nic nie osiagnal bo u nas juz publikacja z impact

factorem jest uw azana za sukces a w ynalazca lekow  nic nie w ynalazl. 

A szkoda bo jest u nast troche f irm ktore robia fajne rzeczy i mozna by z nimi porobic w yw iady.

Tylko boja sie rozglosu bo pieniadz lubi spokoj.

Odpow iedz ·  · Lubię to! · 20 grudnia 2013 o 02:042

Jarek Jarząbek ·  Najbardziej aktyw ny komentator

Polecam na youtubie " Choroby na sprzedaż "

Odpow iedz ·  · Lubię to! · 25 grudnia 2013 o 01:361

Artur Król ·  Najbardziej aktyw ny komentator · Właściciel; coach i trener w  f irmie Changemakers ·

Subskrybenci (212)

Bardzo dobry w yw iad, demonstrujący złożoność realnej medycyny (w  odróżnieniu od altmedow ych, prostych

fantazji) i po drodze debunkujący kilka szkodliw ych mitów .

Odpow iedz ·  · Lubię to! · 18 grudnia 2013 o 11:091

Milena Farajewicz ·  Najbardziej aktyw ny komentator

Bardzo ciekaw y w yw iad. I św ietnie sie czyta. Poproszę o w ięcej takich.

Odpow iedz ·  · Lubię to! · 18 grudnia 2013 o 06:471

Wojtek Jarczewski ·  Najbardziej aktyw ny komentator

Św ietny i w ażny w yw iad. Proszę o w ięcej takich fachow ych rzeczy.

Odpow iedz · Lubię to! · 18 grudnia 2013 o 05:53

Tomazi Vensky ·  Najbardziej aktyw ny komentator · SWPS

Wynalazca lekow  jalo dobre zrodlo info, haha, niezle, now otw or to samoobrona organizmu, przez ekspozycje

na stres i chemie w  zarciu pow ietrzu lekach szczepionkach , o tym rzad i biznes nie pow ie bo to kartel mafijny. I

jest plaga zachorow alnosci na raka w srod malych dzieci. Skonczcie z propaganda

Odpow iedz ·  · Lubię to! · 18 grudnia 2013 o 18:241

(HTTP://NIETYLKO.NATEMAT.PL/89473,NATEMAT-
ROSNIE-NAJLEPSZY-WYNIK-W-HISTORII-
SERWISU) REDAKCJA NATEMAT
(HTTP://NIETYLKO.NATEMAT.PL/89473,NATEMAT-
ROSNIE-NAJLEPSZY-WYNIK-W-HISTORII-
SERWISU)

MAGAZYN najnowsze wiadomości PROMOWANE



(http://natemat.pl/89487,jestem-bardzo-w-rekach-
bozych-czyli-publikacja-osobistych-notatek-jana-
pawla-ii-czy-kardynal-dziwisz-zdradzil-papieza)
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Fotoprąd z bakterii. Profesor
Sebastian Maćkowski tworzy
nowe źródła energii
(http://natemat.pl/89349,fotoprad-
z-bakterii-sebastian-
mackowski-tworzy-nowe-
zrodla-energii)

(http://natemat.pl/89349,fotoprad-z-bakterii-
sebastian-mackowski-tworzy-nowe-zrodla-energii)

Magazyn (http://natemat.pl/c/41,magazyn) •
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Świat po Snowdenie. Cyber
niebezpieczeństwo w Polsce i
na świecie
(http://natemat.pl/89411,swiat-
po-snowdenie-cyber-
niebezpieczenstwo-w-polsce-
i-na-swiecie)

(http://natemat.pl/89411,swiat-po-snowdenie-cyber-
niebezpieczenstwo-w-polsce-i-na-swiecie)

Magazyn (http://natemat.pl/c/41,magazyn) •
21.01.2014 19:06

Przetłumaczono manuskrypt
informujący o losach Arki
Przymierza. Jakie jeszcze są
tajemnice starożytności?
(http://natemat.pl/88165,przetlumaczono-
manuskrypt-informujacy-o-
losach-arki-przymierza-jakie-
jeszcze-sa-tajemnice-
starozytnosci)

Polscy producenci dopisali do
"Robaczków z Zaginionej
Doliny" narrację
(http://natemat.pl/89385,francuzi-
stworzyli-nieme-kino-polscy-
producenci-dopisali-do-
robaczkow-z-zaginionej-
doliny-narracje)

(http://natemat.pl/89385,francuzi-stworzyli-nieme-
kino-polscy-producenci-dopisali-do-robaczkow-z-
zaginionej-doliny-narracje)
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Jakub Karbowiak o kwalifikacji
CIMA: Certyfikat daje pewność
siebie, a w biznesie trzeba
umieć pójść pod prąd
(http://natemat.pl/88845,jakub-
karbowiak-o-kwalifikacji-cima-
certyfikat-daje-pewnosc-
siebie-a-w-biznesie-trzeba-
umiec-pojsc-pod-prad)

(http://natemat.pl/88845,jakub-karbowiak-o-
kwalifikacji-cima-certyfikat-daje-pewnosc-siebie-a-w-
biznesie-trzeba-umiec-pojsc-pod-prad)

Magazyn (http://natemat.pl/c/41,magazyn) •
21.01.2014 10:09

Ojciec zamordowanego
chłopca radzi Trynkiewiczowi,
aby nie wracał do Piotrkowa.
"On powinien dawno wisieć"
(http://natemat.pl/89301,ojciec-
zamordowanego-chlopca-
radzi-trynkiewiczowi-aby-nie-
wracal-do-piotrkowa-on-
powinien-dawno-wisiec)

22.01.2014 12:09

Marcin Celejewski: Z Qatar
Airways do PKP Intercity. Na
stanowisko prezesa
(http://natemat.pl/88101,Marcin-
Celejewski-z-quatar-airways-
do-pkp-intercity)

(http://natemat.pl/88101,Marcin-Celejewski-z-quatar-
airways-do-pkp-intercity)

Pieniądze (http://natemat.pl/c/3,pieniadze) •
15.01.2014 10:56

Praga śmierdząca
(http://piotrekgawlinski.natemat.pl/87985,praga-
smierdzaca)

Gotycka, barokowa, secesyjna.

Romantyczna, fotogeniczna,

magiczna...Przydomków ma Praga

wiele i to zazwyczaj tak słodkich, że

czasem aż mdło. Na początek roku

trochę o Pradze śmierdzącej.

CZYTAJ WIĘCEJ (HTTP://PIOTREKGAWLINSKI.NATEMAT.PL/87985,PRAGA-SMIERDZACA)

9.01.2014 16:23

Dajmy sobie szansę. Na
sukces. Na marginesie
decyzji personalnych...
(http://arturgirdwoyn.natemat.pl/86313,dajmy-
sobie-szanse-na-sukces-na-
marginesie-decyzji-
personalnych)

Atmosfera minionego czasu pewnie

sprzyja myśleniu o cudach. Mimo

tego lepiej wykorzystać ją na myślenie

o ludziach.Także tych, z którymi

pracujemy.

CZYTAJ WIĘCEJ (HTTP://ARTURGIRDWOYN.NATEMAT.PL/86313,DAJMY-SOBIE-SZANSE-NA-SUKCES-NA-MARGINESIE-DECYZJI-PERSONALNYCH)

23.12.2013 09:00
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"Nikt tak nie pokazuje
naszych przywar". Wojciech
Smarzowski: nowy wieszcz
narodowy czy więzień
"polskich tematów"?
(http://natemat.pl/89249,nikt-
tak-nie-pokazuje-naszych-
przywar-wojciech-smarzowski-
nowy-wieszcz-narodowy-czy-
wiezien-polskich-tematow)

(http://natemat.pl/89249,nikt-tak-nie-pokazuje-
naszych-przywar-wojciech-smarzowski-nowy-
wieszcz-narodowy-czy-wiezien-polskich-tematow)
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Kubica i papież Franciszek,
Kowalczyk i Korwin-Mikke. To
ich kocha internet i wybacza
każdy błąd
(http://natemat.pl/89265,kubica-
i-papiez-franciszek-
kowalczyk-i-korwin-mikke-to-
ich-kocha-internet-i-wybacza-
kazdy-blad)

(http://natemat.pl/89265,kubica-i-papiez-franciszek-
kowalczyk-i-korwin-mikke-to-ich-kocha-internet-i-
wybacza-kazdy-blad)

Magazyn (http://natemat.pl/c/41,magazyn) •
20.01.2014 19:42

+ POKAŻ WIĘCEJ

Wiele hałasu o nic.
Ubezpieczenia na zdrowie
po raz kolejny...
(http://arturgirdwoyn.natemat.pl/85237,wiele-
halasu-o-nic-ubezpieczenia-
na-zdrowie-po-raz-kolejny)

Przez blisko dwadzieścia minionych

lat nie zrobiono nic dla rozwoju

prywatnych ubezpieczeń

zdrowotnych. Dlatego trudno

uwierzyć, że anonsowane po raz

kolejny plany są czymś więcej, niż

pustą obietnicą.

CZYTAJ WIĘCEJ (HTTP://ARTURGIRDWOYN.NATEMAT.PL/85237,WIELE-HALASU-O-NIC-UBEZPIECZENIA-NA-ZDROWIE-PO-RAZ-KOLEJNY)

13.12.2013 11:12

+ POKAŻ WIĘCEJ
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Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicines Initiative

(IMI), w ramach którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Ruszyła też

kampania informacyjna na temat projektu, bowiem dotychczasowy udział polskich badaczy w

tej europejskiej inicjatywie był "w graniach błędu statystycznego".

IMI to wspólny projekt badawczy w obszarze

biomedycznym - Komisji Europejskiej i firm

farmaceutycznych zrzeszonych w  Europejskiej

Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych

EFPIA - działający na zasadach partnerstwa publiczno-

prywatnego. Każda ze stron wyłożyła po 1 mld euro.

Nadal mało aplikacji z Polski

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało

aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów, na

które IMI miało do rozdysponowania wśród naukowców

i instytucji europejskich ponad 700 mln euro, do Polski

trafiło zaledwie 0,1 proc. tej kwoty, czyli niecałe 700 tys. euro.

Na 40 realizowane z tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech uczestniczyły jednostki naukowe z

naszego kraju. Daleko nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jakimi są

Brytyjczycy, którzy z grantów IMI uzyskali już ponad 160 mln euro.

- Chcemy dotrzeć do badaczy i wspierać ich w aplikowaniu o dostępne środki, mając nadzieję na

lepsze wykorzystanie pieniędzy w kolejnej edycji. Cechą charakterystyczną powstających w ramach IMI

konsorcjów jest ich międzynarodowy charakter. Dzięki temu dyfuzja wiedzy i doświadczeń jest dużo

większa niż w przypadku projektów realizowanych przez pojedyncze instytucje - przekonywał Paweł

Sztwiertnia, dyrektor generalny Infarmy, w trakcie spotkania poświęconego sposobom aplikowania o

środki (Warszawa, 17 stycznia 2014 r.).

Dodał, że dotychczasowe efekty wykorzystania pieniędzy są mało imponujące: badacze z Polski

uczestniczyli w 4 projektach, z Wielkiej Brytanii - w 182, z Niemiec - w 138.

Administracja coraz bardziej w tyle

Jednak jak przyznał prof. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury WUM,

kierownik projektu wspierającego potencjał naukowy BASTION, to, że są tylko cztery projekty z Polski,

wcale go nie dziwi.

- Jestem sceptyczny co do możliwości korzystania Polski z tych środków, przynajmniej w najbliższej

perspektywie. Niewątpliwie nasz potencjał badawczy zwiększa się, ale jest to proces ewolucyjny i

wieloletni - stwierdza prof. Gołąb.

Dodaje, że trzeba sobie zdać sprawę, że nauka wymaga budowy warsztatu naukowego, rozwoju

narzędzi badawczych, budowy kompetencji zespołów. Dotyczy to nie tylko naukowców. Ważny jest

rozwój zespołów administracyjnych wspierających badaczy, a w Polsce nie ma takich programów.
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- Kliniki mają ogromny potencjał, który jest jednak obarczony tym, że ich pracownicy są lekarzami i

muszą wykonywać obowiązki związane z leczeniem chorych. W strukturze zatrudnienia lekarzy w Polsce

nie ma formuły, w ramach której mogliby zająć się prowadzeniem badań naukowych. Na uczelniach nie

ma osób, które zajęłyby się komercjalizacją wyników tych badań. Administracja coraz bardziej zostaje w

tyle - mówi prof. Jakub Gołąb.

Prostym przykładem jest partycypacja w projektach IMI. Zasadą tych programów jest wyjaśnienie na

samym początku kwestii związanych z prawami własności intelektualnej.

- Każdy, kto wnosi do projektu swoje technologie, pozostaje ich właścicielem i ma prawo do ich

komercjalizacji, chyba że zgodzi się na przekazania praw innemu podmiotowi. Jeśli chodzi o nowe

patenty wygenerowane podczas trwania projektu, należą one do tych, którzy je wygenerowali.

Wynalazca pozostaje właścicielem patentu - wyjaśnia Magda Gunn z biura IMI.

Eksperci zdają sobie sprawę, że nie wszyscy polscy potencjalni uczestnicy konsorcjum mają możliwości

odpowiedniego wsparcia prawnego.

- Negocjacje, które poprzedzają rozpoczęcie projektu, trwają czasami dosyć długo, gdyż do programu

trafiają projekty o potencjalnie dużej wartości. Chodzi o zagwarantowanie, że żadna ze stron nie straci

na tym finansowo. Ogromną rolę odgrywają biura transferu technologii i wsparcie prawne dla

wszystkich uczestników projektów. To musi być jeden z obowiązków agencji, które wspierają unijne

programy takie jak IMI, 7 Program Ramowy czy Horyzont 2020 - uzupełnia Magda Chlebus z biura

EFPIA.

Luka w finansowaniu badań

Zdaniem prof. Gołąba, program IMI nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z pokrywaniem

kosztów badań naukowych w Polsce, ale może uzupełnić wielką wyrwę w finansowaniu badań

biomedycznych:

- Mamy Narodowe Centrum Nauki, które finansuje wyłącznie badania podstawowe. Nie są one

nastawione na zastosowania praktyczne, wręcz nie mogą być. Jeśli tylko we wniosku o grant jest

informacja, że badanie będzie miało praktyczne zastosowanie, wniosek odpada ze względów

formalnych. Jest też Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które ustawowo powinno finansować

badania stosowane, czyli podstawowe badania medyczne, mogące mieć zastosowanie praktyczne -

przypomina profesor.
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Europejskie pieniądze na badania naukowe:
dlaczego sięgamy po nie tak rzadko?

0   w ydrukuj artykuł   prześlij dalej   1 komentarzy

- Jednak obecnie NCBR finansuje wyłącznie badania przemysłowe. Mówi się, że będziemy finansować

komercjalizację wyników badań stosowanych, ale skoro nie finansujemy badań stosowanych, to nie

będziemy też mieli co komercjalizować - dodał prof. Gołąb i ocenił, że w tej sytuacji projekt IMI może być

dla części badaczy jedyną szansą rozwoju i zdobywania doświadczeń.

- Dzięki udziałom w międzynarodowych konsorcjach nauczymy się od naszych partnerów z zagranicy

nowych technik, jak robić badania naukowe, a przy okazji rozwinie skrzydła nasza kadra

administracyjna, która nauczy się, jak nam pomagać - tłumaczy prof. Gołąb.

Jak się jednak okazuje, wymóg tworzenia międzynarodowych konsorcjów jest kolejną barierą na drodze

do udziału w projektach, szczególnie dla mniej doświadczonych ośrodków. Doc. Marcin Tkaczyk,

pediatra i nefrolog z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ocenił, że z punktu widzenia kliniki

czy ośrodka raczkującego w obszarze badań, kluczowym wyzwaniem jest znalezienie europejskiego

partnera.

- Projekty IMI wymagają tworzenia konsorcjów zawiązanych z ośrodkami europejskimi, m.in. ze względu

na potrzebę dywersyfikacji populacji badanych. Jak to zrobić? Jak mogę włączyć do takiej sieci swój

ośrodek? Czy w Polsce powstanie system, ułatwiający zawiązywanie konsorcjów? - pytał badacz.

Wyspa pośrodku Europy

- Jeśli ośrodek jest zainteresowany dołączeniem do już istniejącego programu, to należy skontaktować

się z jego koordynatorem. Jeśli konsorcjum dopiero powstaje, można skontaktować się z biurem IMI -

radziła Magda Chlebus.

Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że w Polsce - w której generalnie występuje brak synchronizacji

działań w finansowaniu badań krajowych i tych realizowanych na poziomie europejskim oraz

rozdrobnienie grup badawczych - problemem jest rzeczywiście "swatanie" potencjalnych aplikantów.

W niektórych krajach powstały portale wymiany informacji, zorganizowane przy agencjach

pozarządowych, odpowiednikach polskiego NCN czy NCBiR. - Są tam informacje na temat ogłaszanych

konkursów oraz baza danych potencjalnych aplikantów. W Polsce nie mamy nawet oficjalnego

"mapowania" naszych naukowców - przyznał prof. Maciej Bagiński, polski przedstawiciel w IMI.
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Europejskie pieniądze na badania naukowe:
dlaczego sięgamy po nie tak rzadko?

0   w ydrukuj artykuł   prześlij dalej   1 komentarzy

Pozostaje więc oddolne szukanie potencjalnych partnerów naukowych na zagranicznych portalach, ale

przede wszystkim uruchomienie swoich kontaktów naukowych z badaczami z innych państw i aktywne

szukanie informacji o programach. Nawet jeśli projekt nie dostanie grantu, pozostaje współpraca.

- Konsorcja to nie jest jednorazowa przygoda, która się kończy po zakończeniu pisania projektu.

Nawiązanie współpracy z europejskimi zespołami badawczymi będzie owocować w przyszłości. Tym

bardziej, że finansowanie badań w coraz większym stopniu bazuje na współpracy międzynarodowej.

Bez nabierania doświadczenia w takiej współpracy, Polska pozostanie wyspą - przekonywał prof.

Bagiński.

Zdążyć przed 8 kwietnia

Jedenasta tura naboru wniosków, która ogłoszona została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8

obszarów: artretyzm, choroba Alzheimera, onkologia, choroby przenoszone przez zwierzęta, nowe

narzędzia wspierające rozwój leków, oporność antybakteryjną (dwa tematy) oraz wpływ medycyny na

środowisko.

Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi w tym roku około 170 mln

euro. Aplikacje przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014 roku.
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Aleksandra Kurowska

17 stycznia 2014 16:55

Biomedycyna

170 mln euro do wzięcia. Czy Polska tym razem lepiej sobie
poradzi?

Do 8 Kwietnia polskie firmy, uczelnie, szpitale i organizacje pacjenckie mogą wspólnie z krajowymi i zagranicznymi partnerami aplikować o

170 mln euro na badania biomedyczne w ramach programu Innovative Medicine Institute. We wcześniejszych edycjach trafił do nas

zaledwie promil z budżetu programu. Czemu? W jakich dziedzinach można dostać dofinansowanie?

W Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca 11. edycji projektu Innovative Medicine Institute (IMI), w ramach którego można

otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Na konferencji, w której udział wzięło ponad 150 uczestników, zachęcano badaczy i firmy do udziału w

projekcie, tłumaczono też, jak to zrobić. Patronat nad imprezą objął Medexpress.

IMI to projekt w którym Komisja Europejska oraz firmy farmaceutyczne poł na pół finansują ciekawe projekty mające na celu zwiększenie

skuteczności leczenia. W obecnym IMI jest na ten cel 2 mld euro. A nowy program, jaki ma być zatwierdzony przez Unię w tym roku –

prawdopodobnie w kwietniu lub w maju – ma planowany budżet w wysokości 3 mld euro.

Dzięki współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest jedyna w swoim rodzaju

współpraca firm farmaceutycznych nad innowacjami na rynkach lokalnych.

Polacy słabo sobie radzą

- Następny program na lata 2014-2020 będzie miał budżet aż 3 mld euro. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2 będzie wykorzystana także przez

polskich badaczy – powiedziała Magda Chlebus, director science policy, EFPIA. Przypomina, że wciąż istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec

których lekarze pozostają bezradni.

W pierwszych ośmiu edycjach programu IMI I wzięło udział zaledwie 4 polskich uczestników. I chodzi tu o jakiekolwiek instytucje lub firmy, a nie np. liderów

konsorcjów. W tym samym czasie z Wielkiej Brytanii było 182 uczestników, z Niemiec 138, a np. z Holandii 79. Z rozdysponowanych w tych edycjach

ponad 700 milionów euro, do Polski trafił niespełna promil tej kwoty.  

Dotychczas najwięcej pieniędzy z IMI przeznaczono na choroby zakaźne (blisko 760 mln euro), odkrycia farmakologiczne (214 mln euro), choroby mózgu

(183 mln euro), choroby metaboliczne (117 mln euro), bezpieczeństwo leków (116 mln euro).

- Jestem bardzo sceptyczny co do tego, że udział polskich instytucji w tym programie wzrośnie – mówił prof. Jakub Gołąb, prof. dr hab. med., kierownik

Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierowany przez niego zespół ok. 100 osób realizuje w ramach IMI

projekt Bastion. Profesor podkreślał, że w Polsce istnieją poważne luki jeśli chodzi o wspieranie badań naukowych. A zniewelowanie różnić między nami a

większością unijnych państw w tym zakresie zajmie długie lata. Gołąb wskazywał m.in. na fakt, że resort zdrowia nie finansuje w ogóle badań naukowych.

Resort nauki nie wspiera zaś projektów medycznych. Inne instytucje powołane do pomocy naukowcom nie wspierają programów badawczych

stosowanych. A IMI zajmuje się przede wszystkim komercjalizacją tego typu badań. Cóż, gdy w Polsce ich brakuje.

Bardzo brakuje kadr do administrowania projektami, zajmujących się m.in. komercjalizacją wyników badań.

Co osiągnięto?

Dzięki dotychczasowym edycjom IMI stworzono m.in. zweryfikowane modele dla choroby Alzheimera, cukrzycy, schizofrenii i astmy. Opracowano też dla

tych schorzeń istotne biomarkery.

Stworzono nowe instrumenty oceny bezpieczeństwa leków.

PPP w praktyce

Paweł Sztwiertnia, dyrektor generalny INFARMA, podkreślał, że Polska na przykładzie IMI może wiele się nauczyć. Siłą tego programu jest synergia

działań instytucji publicznych, pacjenckich i biznesu. W naszym kraju styk biznesu i publicznych pieniędzy kojarzy się raczej źle, budzi obawy, uznawany

jest za niewłaściwy.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej Polityki Cookies. ×



- Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost gospodarczy ma być trwały i generować wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa –

powiedział Paweł Sztwiertnia. 

Jak to się robi?

W ramach programu innowacyjne firmy farmaceutyczne należące do EFPIA określają, jaki problem ich zdaniem należałoby rozwiązać – np. w zakresie

leczenia nowotworów. Potem pomysł ten biuro IMI konsultuje ze środowiskiem naukowym. Następnie ogłaszany jest konkurs.

Konsorcja startujące w konkursie (złożone z instytutów badawczych, szpitali, małych i średnich firm, organizacji pacjenckich) proponują swoje rozwiązania.

Jeśli wygrają – z pomocą pieniędzy z IMI prowadzone są ich badania.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: www.imi.europa.eu.
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Aktualności

10.01.2014

Konferencja poświęcona projektom w ramach IMI

17 stycznia 2014 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja poświęcona

projektom badań biomedycznych w ramach Innovative Medicines Initiative (IMI). Konferencja adresowana jest

m.in. do naukowców zainteresowanych uczestnictwem w projektach naukowo-badawczych. Udział w konferencji

jest bezpłatny.

 

Tematyka konferencji obejmie m.in. poniższe zagadnienia: projekty w ramach konkursu 11, zasady działania IMI,

tworzenie konsorcjów, konsultacja naukowa nt. priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach

2014-2024) w obszarach o największym potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich uczestników.

 

Konferencja będzie się odbywała w języku angielskim.

 

Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION, Innovative

Medicines Initiative oraz Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) wraz ze

Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

 

Konferencja umożliwia także networking.

 

Konferencja odbędzie się 17 stycznia 2014 roku w Auli B, Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego. Konferencja rozpoczyna się o godzinie 10:00.

 

Aby wziąć udział konferencji, należy zgłosić swój udział wypełniając formularz.

 

Program konferencji

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: www.imi.europa.eu

 

Źródło:

www.bastion.wum.edu.pl
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Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu

Innovative Medicine Institute (IMI), w ramach którego można

otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Aby wesprzeć

polskich naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze

Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm

Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking,

Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń

Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION

realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

zorganizowali 17 stycznia konferencję poświęconą

sposobom aplikowania o te środki.

 

IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach

partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem

farmaceutycznym. Dzięki współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i

Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest jedyna w swoim rodzaju współpraca firm

farmaceutycznych nad innowacjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna współpraca sektora

publicznego oraz prywatnego są w stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku innowacyjnych

leków, a także bezpośrednio przełożyć się na poprawę sytuacji pacjentów. Te same działania

prowadzone osobno nie rozwiążą wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejszy system ochrony zdrowia.

— Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym,

oczywistym dla nas krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z Komisją

Europejską z łącznym budżetem 3 mld €. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2 będzie

wykorzystana także przez polskich badaczy — powiedziała Magda Chlebus, Director Science

Policy, EFPIA.

 

Dlaczego warto?

Projekt IMI oraz jego druga odsłona - IMI2 - to doskonała okazja do połączenia sił wielu różnych

podmiotów, w tym działów medycznych oraz R&D, w dążeniu do wspólnego celu - poprawy jakości

zdrowia publicznego. Partnerstwo publiczno-prywatne okazało się doskonałym rozwiązaniem

wspierającym ośrodki R&D w Europie. Dzięki niemu dużo łatwiej pokonać przeszkody i podjąć wyzwania

stawiane przed środowiskiem naukowym i aktorami polityki ochrony zdrowia.

— Wchodzimy w okres nowej perspektywy finansowej która alokuje na potrzeby nauk podstawowych i

stosowanych kwotę ponad 5 mld €. Niebawem rusza program Horyzont 2020, a budżety NCN i NCBR

rosną z roku na rok. Pieniędzy będzie naprawdę dużo a w tej chwili naszą największą troską jest to,

aby te pieniądze zostały jak najlepiej wydane. W Krajowym Programie Badań wśród 7 priorytetów

określających to na co będą wydawane pieniądze z budżetu państwa znajdują się kwestie związane z

badaniami biomedycznymi, nowymi produktami medycznymi i ochroną zdrowia. Ponadto kwestie te

będą też filarem programu inteligentnej specjalizacji, czyli wspierania obszarów o największym

potencjale rozwoju.  Póki co Polska ma słabą reprezentację w IMI, mimo iż polski przemysł

biomedyczny jest szanowany na arenie europejskiej.  Liczę na to, że uda nam się tę sytuację zmienić.

Jest to największa szansa na fundusze na badania w historii i zapewne długo taka szansa się nie

powtórzy. Warto z niej skorzystać. — mówił Mateusz Gaczyński, Dyrektor Departamentu Strategii

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla pacjentów. Wciąż

jednak istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze pozostają bezradni. Dlatego

właśnie tak istotna jest ciągła praca nad innowacyjnymi lekami, szczepionkami i terapiami. Wśród

najważniejszych obszarów terapeutycznych wspieranych przez granty IMI oraz IMI2, należą choroby

nowotworowe, wzrastająca antybiotykooporność bakterii, czy choroba Alzheimera.

— Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają

ogromny potencjał, który warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu IMI.

Jako INFARMA jesteśmy przekonani, że bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego ze świetnie

przygotowanymi przedstawicielami polskiej nauki przyniesie znakomite efekty, a w dalszej

perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa IMI doskonale wpisuje się również w plany

polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest priorytetem w nowej perspektywie

finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost gospodarczy ma być

trwały i generować wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa — powiedział Paweł Sztwiertnia,

Dyrektor Generalny INFARMA. 

 

Polska jest słabo reprezentowana w IMI

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów, na

które IMI miało do rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich, ponad 700 milionów €,

do Polski trafiło niespełna 0,1% tej kwoty, czyli niecałe 700 tysięcy €. Co więcej, na 40 realizowane z

tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech uczestniczyły jednostki naukowe z naszego kraju. Daleko

nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jakimi są Brytyjczycy, którzy za

pieniądze z grantów IMI przeprowadzili uczestniczą we wszystkich projektach IMI i uzyskali już ponad 160

milinów €. Stąd właśnie zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu funduszy

na badania biomedyczne z IMI.

— Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych beneficjentów, ale też wytłumaczyć

ewentualne wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji niezbędnej do przygotowania zgłoszenia.

Wierzę, że współpraca i zaangażowanie IMI, EFPIA, INFARMY oraz Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego pomoże w skutecznym dotarciu do badaczy i udowodni, jak wiele mają oni do

zaoferowania światu nauki. Jako INFRAMA chcemy pomagać wnioskodawcom przy składaniu

wniosków, aby dotacje europejskie wróciły do Polski. Zaczniemy przede wszystkim od

rozpowszechniania informacji nt. IMI wśród potencjalnych wnioskodawców publicznych tj.  w

środowisku akademickim, w ośrodkach klinicznych, wśród pacjentów, Małych i Średnich

Przedsiębiorstw, urzędów regulacyjnych. Musimy pamiętać, ze pozostało raptem trzy miesiące na

wejście do międzynarodowego konsorcjum w ramach IMI 1. Planujemy opublikować na stronach

INFARMA informacje o konkursach oraz zorganizować serię webinariów o IMI. Będziemy ponadto

wspierać organizację wszelkiego rodzaju dni, warsztatów, czy szkoleń informacyjnych. —  dodał Paweł

Sztwiertnia.

 

Polska ma silną tradycję w badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić naukowców z

uniwersytetów, instytutów naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak również przedstawicieli

grup pacjentów, do składania podań do udziału w nowych, ciekawych projektach w ramach jedenastego

naboru wniosków o dotacje.

— Poprzez uczestnictwo w projektach Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze uniwersyteccy mają

unikatową szansą na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także na realizację

badań biomedycznych nad lekami przyszłości na najwyższym poziomie – powiedziała Magda Gunn,

PhD Scientific Project Manager w IMI.

— IMI daje olbrzymie możliwości. Przemysł farmaceutyczny i rozwijanie nowych leków to obszary, które

bardzo dynamicznie się zmieniają. Każdy kto w tym uczestniczy lub chciałby uczestniczyć ale używa

przestarzałych technologii - przepadnie. Staroświeckość w metodologii badań i rozwoju znacznie

ogranicza możliwości i hamuje potencjał. IMI nastawione jest wyłącznie na zupełnie nowoczesne

podejście do ochrony zdrowia i rozwoju związanych z tym technologii. — powiedział Maciej Bagiński,

IMI State Representative.

Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które mogą mieć realny wpływ na przebieg całego

procesu badawczego, są niezwykle cennym wsparciem dla polskich badaczy. Rzeczywistość, w której

się dziś znajdują to brak specjalizacji oraz brak jednoznacznie określonych mechanizmów wsparcia ze

strony państwa.

Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI mogę

stwierdzić, iż są to projekty o najwyższym stopniu innowacyjności, choć - trzeba być tego świadomym -

iż są one wymagające pod względem organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój nauki na

Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty badawcze o dużym zasięgu

gdzie każdy zespół wnosi swoją specjalizację stanowią przyszłość nauki. Aby uprawiać naukę na

najwyższym światowym poziomie musimy, jako polscy naukowcy stać się liczącymi uczestnikami takich

inicjatyw – powiedział prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski Prorektor do spraw Nauki i

Współpracy z Zagranicą Warszawski Uniwersytet Medyczny, Projekt BASTION.

 

Głos naukowca

Podczas Konferencji padło też sporo słów zmuszających do refleksji nad polskim systemem wspierania

nauki i badań stosowanych. Kierownik Projektu BASTION, prof. Jakub Gołąb do obecnych

możliwości uczestnictwa Polski w konsorcjach działających w ramach IMI podchodzi z dużą dozą

ostrożności

— Polski potencjał badawczy niewątpliwie się zwiększa ale jest to proces ewolucyjny i nie da się

przeprowadzić go na siłę, z dnia na dzień, choćby nie wiadomo jak dużo pieniędzy wpompować w

polską naukę. Nauka wymaga warsztatu, opracowania narzędzi badawczych i ale przede wszystkim

budowania kompetencji u ludzi. Nie tylko naukowców. Niesamowicie ważny jest również rozwój

zespołów administracyjnych wspomagających naukowców. W Polsce brak jest programów

wspierających rozwój administracji. A nie rozwiniemy się bardziej bez takiej pomocy. Mogę na przykład

dokonać wspaniałego odkrycia naukowego o potencjale aplikacyjnym, ale nie zajmę się



komercjalizacją ponieważ musiał bym zostawić dalsze badania na boku. W tym aspekcie brak jest

wsparcia ze strony uczelni, a także osób, które potrafiłyby dalej zająć się efektywną komercjalizacją.

To jest gigantyczny problem. A kształcenie takich osób jest czasochłonne i zajmie jeszcze kilka lat. 

Słyszymy, że w nowej perspektywie finansowej będzie finansowana głównie komercjalizacja wyników

badań naukowych. Wobec tego kto będzie finansował same badania naukowe? Pieniądze mają iść na

zastosowanie wyników badań w praktyce. Ale kto te badania ma robić i za jakie fundusze? Aby

rozwinęły się badania komercyjne trzeba najpierw sfinansować badania podstawowe i zbudować

zespoły badaczy o ogromnych kompetencjach, zbudować kontakty z naukowcami na całym świecie. W

Polsce istnieje ogromna wyrwa w finansowaniu nauki. NCN finansuje wyłącznie badania podstawowe.

Te badania wręcz nie mogą być nastawione na zastosowanie praktyczne. NCN jeżeli tylko we wniosku

grantowym widzi, że coś może mieć praktyczne zastosowanie to taki wniosek odrzuca z powodów

formalnych. NCBR z kolei w myśl ustawy ma finansować badania stosowe czyli badania podstawowe,

które mają być wykorzystane w praktyce i powinny prowadzić do powstania komercjalizowanych

wynalazków. NCBR jednakże nie realizuje tego celu. Istniejące programy są zbyt krótkie i zbyt mało

dofinansowane w stosunku do potrzeb.

W USA głównym źródłem finansowania badań z dziedziny biomedycyny jest NIH – czyli Narodowy

Instytut Zdrowia. W Polsce Ministerstwo Zdrowia w ogóle nie chce na ten temat rozmawiać.

Chcemy finansować komercjalizację badań stosowanych ale nie finansujemy samych badań. Dlatego

tym bardziej optymistyczne jest, że istnieją takie inicjatywy jak IMI. Na razie reprezentacja polskich

zespołów badawczych jest nieliczna, ale wierzę że będzie ich więcej. Z roku na rok.

 

Po tej wypowiedzi Magda Chlebus dodała — IMI jest źródłem finansowania właśnie badań

stosowanych i może uzupełnić tę lukę o której opowiadał prof. Gołąb. I jest to tak naprawdę jeszcze

jeden dodatkowy powód aby się o te finanse starać.

 

Czas ucieka

W ramach jedenastu konkursów IMI1 w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i

prywatnych łącznie zainwestowanych zostanie około 2 mld euro. Jedenasta już tura naboru

wniosków, która ogłoszona została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8 obszarów: artretyzm,

choroba Alzheimera, onkologia, choroby przenoszone przez zwierzęta, nowe narzędzia

wspierające rozwój leków, oporność antybakteryjną (dwa tematy) oraz wpływ medycyny na

środowisko. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi w tym

roku około 170 mln Euro. Aplikacje przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014 roku.

 

Więcej informacji:

Wiecej informacji na temat IMI:  www.imi.europa.eu (http://www.imi.europa.eu/)

IMI 11 nabór na wnioski o dotacje: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-11

(http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-11)

Więcej o projekcie BASTION:

www.bastion.wum.edu.pl

(http://www.bastion.wum.edu.pl/)
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Konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z IMI

już w styczniu!
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Jak zdobyć 170 mln € na badania biomedyczne?

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine Institute

(IMI), w  ramach którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Aby wesprzeć

polskich naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców Innowacyjnych

Firm Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej Federacji Przemysłu i

Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION realizowanego na

Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję poświęconą sposobom

aplikowania o te środki.

IMI to najw iększy w  historii projekt badaw czy w  obszarze biomedycznym, działający na zasadach

partnerstw a publiczno-pryw atnego zaw artego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym.

Dzięki w spółpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu

i Stow arzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliw a jest jedyna w  sw oim rodzaju w spółpraca f irm

farmaceutycznych nad innow acjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna w spółpraca sektora publicznego

oraz pryw atnego są w  stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku innow acyjnych leków , a także

bezpośrednio przełożyć się na popraw ę sytuacji pacjentów . Te same działania prow adzone osobno nie

rozw iążą w yzw ań, przed jakimi stoi dzisiejszy system ochrony zdrow ia.

Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym,

oczywistym dla nas krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z Komisją

Europejską z łącznym budżetem 3 mld €. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2 będzie wykorzystana

także przez polskich badaczy – pow iedziała Magda Chlebus, Director Science Policy, EFPIA.

Projekt IMI oraz jego druga odsłona - IMI2 - to doskonała okazja do połączenia sił w ielu różnych podmiotów ,

w  tym działów  medycznych oraz R&D, w  dążeniu do w spólnego celu - popraw y jakości zdrow ia

publicznego. Partnerstw o publiczno-pryw atne okazało się doskonałym rozw iązaniem w spierającym

ośrodki R&D w  Europie. Dzięki niemu dużo łatw iej pokonać przeszkody i podjąć w yzw ania staw iane przed

środow iskiem naukow ym i aktorami polityki ochrony zdrow ia.

Przez ostatnie lata udało się dokonać w iele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla pacjentów . Wciąż

jednak istnieją obszary terapeutyczne i choroby, w obec których lekarze pozostają bezradni. Dlatego

w łaśnie tak istotna jest ciągła praca nad innow acyjnymi lekami, szczepionkami i terapiami. Wśród

najw ażniejszych obszarów  terapeutycznych w spieranych przez granty IMI oraz IMI2, należą choroby

now otw orow e, w zrastająca antybiotykooporność bakterii, czy choroba Alzheimera.

Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają ogromny

potencjał, który warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu IMI. Jako

INFARMA jesteśmy przekonani, że bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego ze świetnie

przygotowanymi przedstawicielami polskiej nauki przyniesie znakomite efekty, a w dalszej perspektywie

konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa IMI doskonale wpisuje się również w plany polskiego rządu

odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest priorytetem w nowej perspektywie finansowej UE.

Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost gospodarczy ma być trwały i generować

wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa – pow iedział Paw eł Sztw iertnia, Dyrektor Generalny

INFARMA.

Z Polski jednak w ciąż napływ a stosunkow o mało aplikacji. W ramach pierw szych ośmiu grantów , na które

IMI miało do rozdysponow ania w śród naukow ców  i instytucji europejskich, ponad 700 milionów  €, do Polski

trafiło niespełna 0,1% tej kw oty, czyli niecałe 700 tysięcy €. Co w ięcej, na 40 realizow ane z tych pieniędzy

projekty, w  zaledw ie czterech uczestniczyły jednostki naukow e z naszego kraju. Daleko nam do pionierów

w  pozyskiw aniu funduszy na badania naukow e jakimi są Brytyjczycy, którzy za pieniądze z grantów  IMI

przeprow adzili uczestniczą w e w szystkich projektach IMI i uzyskali już ponad 160 milinów  €.

Stąd w łaśnie zrodziła się idea zorganizow ania konferencji pośw ięconej pozyskiw aniu funduszy na
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badania biomedyczne z IMI. Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych beneficjentów,

ale też wytłumaczyć ewentualne wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji niezbędnej do

przygotowania zgłoszenia. Wierzę, że współpraca i zaangażowanie IMI, EFPIA, INFARMY oraz

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pomoże w skutecznym dotarciu do badaczy i udowodni, jak

wiele mają oni do zaoferowania światu nauki – dodał Paw eł Sztw iertnia.

Polska ma silną tradycję w  badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić naukow ców  z

uniw ersytetów , instytutów  naukow ych oraz małych i średnich przedsiębiorstw , jak rów nież

przedstaw icieli grup pacjentów , do składania podań do udziału w  now ych, ciekaw ych projektach w

ramach jedenastego naboru w niosków  o dotacje.

Poprzez uczestnictwo w projektach Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze uniwersyteccy mają

unikatową szansą na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także na realizację badań

biomedycznych nad lekami przyszłości na najwyższym poziomie – pow iedziała Magda Gunn, PhD

Scientif ic Project Manager w  IMI.

Granty na badania biomedyczne, zw łaszcza takie, które mogą mieć realny w pływ  na przebieg całego

procesu badaw czego, są niezw ykle cennym w sparciem dla polskich badaczy. Rzeczyw istość, w  której

się dziś znajdują to brak specjalizacji oraz brak jednoznacznie określonych mechanizmów  w sparcia ze

strony państw a.

Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI mogę

stwierdzić, iż są to projekty o najwyższym stopniu innowacyjności, choć - trzeba być tego świadomym - iż

są one wymagające pod względem organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój nauki na

Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty badawcze o dużym zasięgu

gdzie każdy zespół wnosi swoją specjalizację stanowią przyszłość nauki. Aby uprawiać naukę na

najwyższym światowym poziomie musimy, jako polscy naukowcy stać się liczącymi uczestnikami takich

inicjatyw – pow iedział prof. dr hab. n. med. Sław omir Majew ski Prorektor do spraw  Nauki i Współpracy z

Zagranicą Warszaw ski Uniw ersytet Medyczny, Projekt BASTION

W ramach jedenastu konkursów  IMI1 w  projekty badaw cze realizow ane przez partnerów  publicznych i

pryw atnych łącznie zainw estow anych zostanie około 2 mld euro. Jedenasta już tura naboru

wniosków, która ogłoszona została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8 obszarów: artretyzm,

choroba Alzheimera, onkologia, choroby przenoszone przez zwierzęta, nowe narzędzia

wspierające rozwój leków, oporność antybakteryjną (dwa tematy) oraz wpływ medycyny na

środowisko. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi w  tym

roku około 170 mln Euro. Aplikacje przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014 roku.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie:

http://bastion.w um.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w -polsce-konferencja-posw iecona-pozyskiw aniu-funduszy-

na-badania-biomedyczne-z-imi/

INFORMACJE DODATKOWE:

Innovative Medicines Initiative (IMI)

IMI to partnerstw o publiczno-pryw atne pow stałe w e w spółpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej

Federacji Przemysłu i Stow arzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest to najw iększe tego typu

przedsięw zięcie na św iecie. Celem IMI jest popraw a w arunków  dla innow acji farmaceutycznych

w  Europie poprzez w spieranie w spółpracy miedzy ekspertami z sektora publicznego oraz pryw atnego,

a także zw iększenie zaangażow ania środow iska akademickiego w  projekty badaw cze. Unia Europejska

w sparła dotąd projekt badaw czy IMI kw otą 1 mld €, natomiast f irmy członkow skie Europejskiej Federacji

Przemysłu i Stow arzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) przekazały rów now artość tej kw oty w  postaci

ekw iw alentu rzeczow ego.

IMI w spiera obecnie 42 projekty, z czego w iele już dziś odnosi znaczące sukcesy w  różnych dziedzinach

medycyny. Projekty w spierane przez IMI maja na celu rozw iązyw anie najw iększych w yzw ań w  procesie

tw orzenia i rozw oju leków , tak aby przyspieszyć pow staw anie bezpieczniejszych dla pacjentów

i skuteczniejszych metod leczenia.

Wiecej informacji na temat IMI:  w w w .imi.europa.eu

IMI 11 nabor na w nioski o dotacje: http://w w w .imi.europa.eu/content/stage-1-11                                    

Zapraszamy do śledzenia IMI na Tw itterze: @IMI_JU

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Zw iązek Pracodaw ców  Innow acyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 32 działające

w  Polsce w iodące f irmy sektora farmaceutycznego, prow adzące działalność badaw czo-rozw ojow ą

i produkujące leki innow acyjne, w  tym biotechnologiczne. INFARMA jest członkiem European Federation of

the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Więcej informacji nt. INFARMY: w w w .infarma.pl

Projekt BASTION

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest w ielodyscyplinarnym projektem

w  obszarze w sparcia potencjału naukow ego, dofinansow anym przez Komisję. Celem przedsięw zięcia jest

zw iększenie potencjału badaw czego Warszaw skiego Uniw ersytetu Medycznego (WUM)w  dziedzinie

onkologii dośw iadczalnej, a zadaniem ‒ skrócenie drogi między odkryciem naukow ym a w ykorzystaniem go

w  praktyce klinicznej. Badania naukow e koncentrują się w  szczególności na personalizow anej onkologii

oraz opracow yw aniu diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosow anych do indyw idualnych
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oraz opracow yw aniu diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosow anych do indyw idualnych

potrzeb chorych. Projekt obejmuje w spółdziałanie dziesięciu grup badaw czych WUM, reprezentow anych

przez ponad stu pracow ników  naukow ych, prow adzących badania w  dziedzinie onkologii w e w spółpracy

z klinikami oraz innymi instytutami naukow ymi.

Więcej o projekcie BASTION: w w w .bastion.w um.edu.pl

Więcej informacji udzielają:

Izabella Dessoulavy-Gładysz

Manager ds. Komunikacji INFARMA

tel. kom: 0 605 784 811

e-mail: izabella.dessoulavy-gladysz(at)infarma.pl

Irena Sękal

MSLGROUP Poland

Biuro Prasow e INFARMA

tel. kom: 515 114 563

e-mail: irena.sekal(at)mslgroup.com

Michał Gierałtowski

Kierow nik ds. komunikacji

Projekt BASTION

Warszaw ski Uniw ersytet Medyczny

tel. kom.: +48 660 496 714

e-mail: michal.gieraltow ski(at)w um.edu.pl
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JAK POZYSKIWAĆ FUNDUSZE NA BADANIA Z UE I FIRM FARMACEUTYCZNYCH –
KONFERENCJA

Pozyskiwanie środków na badania biomedyczne w ramach Innovative

Medicines Initiative (IMI) będzie tematem spotkania 17 stycznia 2014 r. na

Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Bezpłatna konferencja połączona z

praktycznymi warsztatami adresowana jest do naukowców, małych i średnich

przedsiębiorstw, organizacji non profit, agencji rządowych i innych instytucji

zainteresowanych uczestnictwem w projektach naukowo-badawczych.

IMI jest największym w historii programem finansowania badań w obszarze

biomedycznym, działającym na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego

zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym, który

został utworzony w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR). W ramach IMI

do tej pory zainwestowano około 1,5 mld euro w projekty badawcze realizowane

przez partnerów publicznych i prywatnych.

Na konferencji będą omawiane projekty badawcze już realizowane w ramach

IMI. Uczestnicy będą też mogli otrzymać fachowe wyjaśnienia dotyczące

programu i porady, jak starać się o fundusze w jego ramach. Wśród informacji

będą np. priorytety badawcze realizowane w ramach IMI2 (w latach 2014-2024)

w obszarach o największym potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich

uczestników.

Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach

projektu BASTION, Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking oraz

Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) wraz

ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA,

którego członkami są innowacyjne firmy farmaceutyczne.

Konferencja będzie się odbywała w jęz. angielskim.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie:

bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-

pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/
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OpenLab Mobilne Idee

23 01 2014

Idea Tożsamość instytucji kultury

konstruowana jest ze znaczeniowych

warstw, zatem istotą staje się głęboka

świadomość mechanizmów i wartości

kulturowych oraz umiejętność ich

odczytywania, interpretacji i … Czytaj

dalej →

Savages w Nowym Teatrze

23 01 2014

Inaugurujemy nowy cykl koncertów:

ALTERKLUB w NOWYM TEATRZE,

prezentujący najciekawszych,

poszukujących, eksperymentujących i

intrygujących wykonawców

współczesnej sceny muzycznej.

Przestrzenią dla tych występów będzie

awangardowy warszawski … Czytaj

dalej →

Wernisaż Bolesława Pająka w siedzibie

Teatru Barakah

23 01 2014

DEKONSTRUKCJA PEJZAŻU Na cykl

dyplomowy składa się siedem grafik

wykonanych techniką serigrafii o

formacie 70 x 100 cm. Bazę każdej

grafiki stanowi moje zdjęcie z …

Czytaj dalej →

STUDENCKI NOCNY KLUB FILMOWY –

Sierpień w hrabstwie Osage

23 01 2014

Studencki Nocny Klub Filmowy w Kinie

Pod Baranami to najlepsze,

najciekawsze i najbardziej

kontrowersyjne filmy z bieżącego

repertuaru, prowokujące do

całonocnej dyskusji prowadzonej

przez młodych … Czytaj dalej →

Podsumowanie bluesowiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy

23 01 2014

Bluesowa Orkiestra zagrała w Żaczku

po raz trzeci! 12 stycznia Klub Żaczek

wypełniły bluesowe dźwięki. A to za

sprawą Bluesowej Orkiestry

Świątecznej Pomocy, która zagrała …

Czytaj dalej →

Aktualności teatru Barakah

23 01 2014

Scena Paulińska 28 21 I, 19:00 –

Akademia Filmowa Barakah –

KOMEDIE BARDZO CZARNE   23 I, 20:00

– MUZYCZNA WIEŻA CIŚNIEŃ    24-26 I,

… Czytaj dalej →

OpenLab Mobilne Idee

23 01 2014

Idea Tożsamość instytucji kultury

konstruowana jest ze znaczeniowych

warstw, zatem istotą staje się głęboka

świadomość mechanizmów i wartości

kulturowych oraz umiejętność ich

odczytywania, interpretacji i

komunikowania. Tożsamość stwarza

wewnętrzne poczucie przynależności i

spójności, daje wyobrażenie o tym,

czym jest instytucja i jaka jest rola

jednostki w jej ramach. instytucje

kultury … Czytaj dalej →

(Brak komentarzy)

Szyfrowanie w skali mikro

23 01 2014

Jak chronić naszą prywatność w sieci?

Co to są szyfry kwantowe? Narodowe

Centrum Kryptologii, czyli jak

zabezpiecza się dane w Polsce – to

niektóre z tematów, jakie na

Politechnice Wrocławskiej poruszą

światowej sławy uczeni, w tym

twórcy,kryptografii kwantowej. 27 i 28

stycznia zapraszamy na V

Międzynarodowe Sympozjum

Progress in Quantum … Czytaj dalej →

(Brak komentarzy)

Szkolenie Lean StartUp

23 01 2014

Akademickie Inkubatory

Przedsiębiorczości zapraszają na

szkolenie pt. „Lean StartUp, czyli

pewny sukces w warunkach

niepewności” które odbędzie się 29

stycznia o godzinie 16:00 w sali 415 AIP

UŚ (ul. Bankowa 14, Katowice – Wydział

Matematyki, Fizyki i Chemii). Jeśli

myślisz o założeniu swojej firmy lub

już teraz masz swój StartUp … Czytaj

dalej →

(Brak komentarzy)

Wszystko o mobile na TechCamp#14

23 01 2014

Podążamy za mobilnymi trendami. Już

6 lutego w krakowskim klubie Lizard

King wszyscy uzależnieni od nowych

technologii spotykają się na 14

odcinku TechCampu. Zarejestruj się

już dziś! Filozofia mobile first wkracza

odważnie do każdego zakamarka

naszego życia. Z pomocą naszych

smartfonów już nie tylko kupujemy w

sieci, sprawdzamy rozkłady jazdy …

Czytaj dalej →

(Brak komentarzy)

ZAKWASY A MIKROURAZY – POZNAJ

PRAWDĘ!

22 01 2014

Do napisania dzisiejszego artykułu

zainspirował mnie ból mięśni

pośladkowych, który utrzymuje się już

drugi dzień po wykonaniu nowego

ćwiczenia podczas ostatniego

treningu. Większość populacji rzekłaby

zapewne – „zakwasy”. Otóż wcale nie.

To MIKROURAZY! Mam nadzieję, że

zapamiętasz to raz na zawsze.

Zapraszam do lektury, która pogłębi

co nieco Twoją wiedzę. … Czytaj dalej

→

(Brak komentarzy)
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Cykl Debat „GOSPODARKA – PRAWO –

SPOŁECZEŃSTWO – ZARZĄDZANIE”

20 01 2014

W imieniu organizatorów / partnerów

Cyklu Debat „GOSPODARKA – PRAWO –

SPOŁECZEŃSTWO – ZARZĄDZANIE”

Serdecznie zapraszamy w dniu 22

stycznia 2014r. o godz. 12:00 na debatę

pt. „ZARZĄDZANIE”. Wydarzenie będzie

miało miejsce w Wyższej Szkole

Zarządzania i Bankowości w Krakowie

przy alei Kijowskiej 14, s. 13K. Podczas

spotkania prelegenci oraz … Czytaj

dalej →

(Brak komentarzy)
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Jak zdobyć 170 mln na badania biomedyczne?
netPR.pl 17.01.2014 , aktualizacja: 17.01.2014 14:20

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine

Institute (IMI), w ramach którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Aby

wesprzeć polskich naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców

Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej

Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION

realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję

poświęconą sposobom aplikowania o te środki.

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine

Institute (IMI), w ramach którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Aby

wesprzeć polskich naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców

Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej

Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION

realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję

poświęconą sposobom aplikowania o te środki.

IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach

partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem

farmaceutycznym. Dzięki współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i

Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest jedyna w swoim rodzaju współpraca firm

farmaceutycznych nad innowacjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna współpraca sektora

publicznego oraz prywatnego są w stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku innowacyjnych

leków, a także bezpośrednio przełożyć się na poprawę sytuacji pacjentów. Te same działania

prowadzone osobno nie rozwiążą wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejszy system ochrony zdrowia.

Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym,

oczywistym dla nas krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z

Komisją Europejską z łącznym  3 mld . Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2 będzie

wykorzystana także przez polskich badaczy - powiedziała Magda Chlebus, Director Science

Policy, EFPIA.

Projekt IMI oraz jego druga odsłona - IMI2 - to doskonała okazja do połączenia sił wielu różnych

podmiotów, w tym działów medycznych oraz R&D, w dążeniu do wspólnego celu - poprawy jakości

zdrowia publicznego. Partnerstwo publiczno-prywatne okazało się doskonałym rozwiązaniem

wspierającym ośrodki R&D w Europie. Dzięki niemu dużo łatwiej pokonać przeszkody i podjąć

wyzwania stawiane przed środowiskiem naukowym i aktorami polityki ochrony zdrowia.

Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla pacjentów.

Wciąż jednak istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze pozostają bezradni.

Dlatego właśnie tak istotna jest ciągła praca nad innowacyjnymi lekami, szczepionkami i terapiami.

Wśród najważniejszych obszarów terapeutycznych wspieranych przez granty IMI oraz IMI2, należą

choroby nowotworowe, wzrastająca antybiotykooporność bakterii, czy choroba Alzheimera.

budżetem

r e k l ama

REKLAMA

Wysokie Napięcie

Gazeta Podatkowa

netPR

inSilesia.pl

CIRE

Grupa PTWP

Dla Handlu

Portal Samorządowy

Rynek Spożywczy

Rynek Zdrowia

Kancelaria Prawna Skarbiec

Portal Skarbiec.biz

Trend

Depesze PAP

Przegląd mediów

Polecane serwisy

21 tys.Lubię to!

Wyborcza.biz Kursy walut Notowania giełdoweSzukaj

Wiadomości Pieniądze Technologie Sport Moto Kultura Kobieta Plotki

Ludzie Zakupy Praca Firmy Edukacja w finansach

 Zaloguj sięStrona główna Gazeta.pl Tokfm.pl Poczta Forum Blogi Radio Gazeta Wyborcza więcej Zaloguj się

Gazeta.pl Pieniądze  Źródła zew nętrzne  netPR



23.1.2014 Jak zdobyć 170 mln na badania biomedyczne?

http://pieniadze.gazeta.pl/Gospodarka/1,124930,15291377,Jak_zdobyc_170_mln___na_badania_biomedyczne_.html 2/3

Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają

ogromny potencjał, który warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu

IMI. Jako INFARMA jesteśmy przekonani, że bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego ze

świetnie przygotowanymi przedstawicielami polskiej nauki przyniesie znakomite efekty, a w dalszej

perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa IMI doskonale wpisuje się również w

plany polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest priorytetem w nowej

perspektywie finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli 

 ma być trwały i generować wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa - powiedział

Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMA. 

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów, na

które IMI miało do rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich, ponad 700

milionów , do Polski trafiło niespełna 0,1% tej kwoty, czyli niecałe 700 tysięcy . Co więcej, na 40

realizowane z tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech uczestniczyły jednostki naukowe z

naszego kraju. Daleko nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jakimi są

Brytyjczycy, którzy za pieniądze z grantów IMI przeprowadzili uczestniczą we wszystkich projektach

IMI i uzyskali już ponad 160 milinów .

Stąd właśnie zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu funduszy na

badania biomedyczne z IMI. Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych

beneficjentów, ale też wytłumaczyć ewentualne wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji

niezbędnej do przygotowania zgłoszenia. Wierzę, że współpraca i zaangażowanie IMI, EFPIA,

INFARMY oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pomoże w skutecznym dotarciu do

badaczy i udowodni, jak wiele mają oni do zaoferowania światu nauki - dodał Paweł Sztwiertnia.

 ma silną tradycję w badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić naukowców z

uniwersytetów, instytutów naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak również

przedstawicieli grup pacjentów, do składania podań do udziału w nowych, ciekawych projektach w

ramach jedenastego naboru wniosków o dotacje.

Poprzez uczestnictwo w projektach Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze uniwersyteccy

mają unikatową szansą na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także na

realizację badań biomedycznych nad lekami przyszłości na najwyższym poziomie - powiedziała

Magda Gunn, PhD Scientific Project Manager w IMI.

Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które mogą mieć realny wpływ na przebieg

całego procesu badawczego, są niezwykle cennym wsparciem dla polskich badaczy.

Rzeczywistość, w której się dziś znajdują to brak specjalizacji oraz brak jednoznacznie określonych

mechanizmów wsparcia ze strony państwa.

Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI

mogę stwierdzić, iż są to projekty o najwyższym stopniu innowacyjności, choć - trzeba być tego

świadomym - iż są one wymagające pod względem organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna

za rozwój nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty

badawcze o dużym zasięgu gdzie każdy zespół wnosi swoją specjalizację stanowią przyszłość

nauki. Aby uprawiać naukę na najwyższym światowym poziomie musimy, jako polscy naukowcy

stać się liczącymi uczestnikami takich inicjatyw - powiedział prof. dr hab. n. med. Sławomir

Majewski Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Projekt BASTION

W ramach jedenastu konkursów IMI1 w projekty badawcze realizowane przez partnerów

publicznych i prywatnych łącznie zainwestowanych zostanie około 2 mld euro. Jedenasta już tura

naboru wniosków, która ogłoszona została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8 obszarów:

artretyzm, choroba Alzheimera, onkologia, choroby przenoszone przez zwierzęta, nowe

narzędzia wspierające rozwój leków, oporność antybakteryjną (dwa tematy) oraz wpływ

medycyny na środowisko. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych

beneficjentów wynosi w tym roku około 170 mln Euro. Aplikacje przyjmowane będą do 8

kwietnia 2014 roku.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: 

http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-

pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/ 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Innovative Medicines Initiative (IMI)

IMI to partnerstwo publiczno-prywatne powstałe we współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej

Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest to największe tego typu

przedsięwzięcie na świecie. Celem IMI jest poprawa warunków dla innowacji farmaceutycznych w

Europie poprzez wspieranie współpracy miedzy ekspertami z sektora publicznego oraz prywatnego,

a także zwiększenie zaangażowania środowiska akademickiego w projekty badawcze. Unia

Europejska wsparła dotąd projekt badawczy IMI kwotą 1 mld , natomiast firmy członkowskie

Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) przekazały

równowartość tej kwoty w postaci ekwiwalentu rzeczowego.

IMI wspiera obecnie 42 projekty, z czego wiele już dziś odnosi znaczące sukcesy w różnych

dziedzinach medycyny. Projekty wspierane przez IMI maja na celu rozwiązywanie największych

wyzwań w procesie tworzenia i rozwoju leków, tak aby przyspieszyć powstawanie bezpieczniejszych

dla pacjentów i skuteczniejszych metod leczenia.
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IMI 11 nabor na wnioski o dotacje: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-
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Zapraszamy do śledzenia IMI na Twitterze: @IMI_JU

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 32

działające w Polsce wiodące firmy sektora farmaceutycznego, prowadzące działalność badawczo-

rozwojową i produkujące leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. INFARMA jest członkiem

European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Więcej informacji nt. INFARMY: www.infarma.pl

 

Projekt BASTION

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest wielodyscyplinarnym projektem

w obszarze wsparcia potencjału naukowego, dofinansowanym przez Komisję. Celem

przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

(WUM)w dziedzinie onkologii doświadczalnej, a zadaniem ? skrócenie drogi między odkryciem

naukowym a wykorzystaniem go w praktyce klinicznej. Badania naukowe koncentrują się w

szczególności na personalizowanej onkologii oraz opracowywaniu diagnostycznych i

terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Projekt obejmuje

współdziałanie dziesięciu grup badawczych WUM, reprezentowanych przez ponad stu pracowników

naukowych, prowadzących badania w dziedzinie onkologii we współpracy z klinikami oraz innymi

instytutami naukowymi.

Więcej o projekcie BASTION: www.bastion.wum.edu.pl
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Strona główna O Stowarzyszeniu Dla pacjentów Dla lekarzy Konferencje Kontakt

Konferencja poświęcona sposobom aplikowania o środki przeznaczone na

badania biomedyczne.
20 grudnia 2013

17 stycznia 2014 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja

poświęcona sposobom aplikowania o środki przeznaczone na badania biomedyczne w

ramach Innovative Medicines Initiative - IMI ( www.imi.europa.eu).

Konferencja połączona z praktycznymi warsztatami adresowana jest do naukowców,

małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji non profit, agencji rządowych i innych

instytucji wspierających, prowadzących lub zainteresowanych uczestnictwem w projektach

naukowo-badawczych.

Więcej informacji o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie :

 

http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-

pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/
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Studia są realizowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK).

Projekt został przygotowany przez Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu UMK.

Proces dydaktyczny odbywa się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (WNEiZ). Jako jedna z nielicznych struktur
zajmujących się kształceniem menedżerów WNEiZ może pochwalić się blisko 20-letnim doświadczeniem w zakresie edukacji
kadr zarządzających podmiotami leczniczymi. Wydział nasz jako jedyny w Polsce Północnej posiada wyróżniającą akredytację
Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku „zarządzanie”. Ponadto jesteśmy wysoce zaawansowani w ubieganiu się o
najważniejszą w globalnym świecie edukacji biznesowej akredytację amerykańskiej komisji AACSB (The Association to
Advance Collegiate School of Business).

 

O projekcie na portalu Inwestycja w Kadry oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia

Studia w ramach oferty WNEiZ na portalu edukacyjnym UMK
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POLECANE INFORMACJE

 

Akademia Praktyków Biznesu

21.01.2014

Kolejny wykład otwarty w ramach Akademii Praktyków Biznesu współorganizowanej przez Wydział Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz Grupę Neuca S.A. odbędzie się 23 stycznia.

O "Zarządzaniu sprzedażą i asortymentem na przykładzie apteki" opowiedzą: Jakub Jakowicki i Grzegorz Chabior z Grupy
Neuca S.A. oraz dr Katarzyna Liczmańska z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem UMK.  Początek o godz. 17:00 w Auli
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Gagarina 13a.

Szczegółowe informacje i harmonogram spotkań: www.neuca.pl/apb oraz www.econ.umk.pl/APB

Nagrania wykładów dostępne na platformie MOODLE (wybór opcji Logowanie za pomocą konta utworzonego ręcznie, a
później Zaloguj się jako gość)
Hasło dostępu do kursu „APB I edycja” to: apb-2012-13. Natomiast do oglądania nagrań z wykładów drugiej
edycji hasło nie jest potrzebne.

Informacja opracowana przez Centrum Promocji i Informacji UMK

 

Cyberznachorzy w Maiusie

21.01.2014

E-pacjentom, wirtualnym lekarzom i cyberznachorom będzie poświęcone kolejne spotkanie w ramach cyklu "Okolice

cyberkultury" w dniu 22 stycznia w Collegium Maius.

Na zaproszenie Katedry Kulturoznawstwa o "Antropologii medycyny w internecie" opowie dr Magdalena Kamińska z
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Początek wykładu w najbliższą środę o godz. 18:30 w siedzibie Wydziału
Filologicznego przy Fosie Staromiejskiej 3 w Toruniu (sala 206). Wstęp jest wolny.

Więcej informacji

Informacja opracowana przez Centrum Promocji i Informacji UMK

 

Warsztaty - kształcenie i wychowanie dzieci

21.01.2014

Na spotkania wykładowo-warsztatowe związane z tematyką kształcenia i wychowania dzieci zaprasza w sobotę 25
stycznia Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici. Koszt udziału w 1 zajęciach wynosi 15 zł/osobę. Obowiązują
wcześniejsze zapisy.

Adresatami szkoleń, które poprowadzą pracownicy UMK, są rodzice, nauczyciele dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych
itp. Tematyka zajęć dotyczyć będzie m.in. kształtowania emocji dzieci, wspomagania ich w pokonywaniu stresu,
właściwego bilansowania diety etc.
Liczba miejsc jest ograniczona (w jednych zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 25 osób), dlatego organizatorzy proszą
o elektroniczną bądź telefoniczną rezerwację miejsc (e-mail: unid@umk.pl, tel. 605 873 989).
Opłaty za zajęcia dokonać można na miejscu w dniu wykładu.

Więcej informacji

 

Nowy konkurs z zakresu chorób zakaźnych

20.01.2014

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na temat chorób zakaźnych ogłoszonym w ramach konsorcjum
Infect-Era.

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
1) Ocena patogenności mikrobów oraz roli flory bakteryjnej w homeostazie. Wpływ mikroorganizmów i probiotyków
na zapobieganie lub leczenie infekcji (Assess the role of commensal flora in homeostasis and microbe’s pathogenicity, and
elucidate how commensal organisms or probiotics can be used to prevent or treat infections
2) Rozwój nowych technik badań wstępnych faz infekcji (Development and application of new techniques to investigate the
initial  steps of the infection process).

Na projekty badawcze finansowane przez NCN Rada Narodowego Centrum Nauki przeznaczyła budżet w wysokości 500 tys.
EUR. 

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu należy złożyć skrócony opis projektu, tzw. pre-proposal, w
drugim etapie pełny opis projektu, tzw. full proposal.  Termin składania wniosków typu pre-proposals upływa 2 kwietnia 2014
r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. Wnioski należy składać za pomocą systemu elektronicznego dostępnego
tutaj.

Więcej informacji

 

Opinia o krwiodawstwie

18.01.2014

Do udziału w społecznym badaniu internetowym, którego celem jest sprawdzenie społecznego podejścia i wiedzy na
temat krwiodawstwa zaprasza Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi.

Zadaniem uczestników jest odpowiedź na 25-28 pytań (liczba ta jest zmienna w zależności od udzielanych odpowiedzi).
Całość nie powinna zająć więcej niż 12-15 minut. Im więcej respondentów weźmie udział w badaniu, tym bardziej istotne
okażą się ich wyniki.

Zachęcamy również do zaproszenia rodziny, znajomych i przyjaciół - każda wypełniona ankieta jest bardzo ważna. Formularz
ankiety dostępny jest pod adresem: http://www.30s.pl/krwiodawstwo
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Finansowanie sektora ochrony zdrowia z Funduszy Europejskich 2014-2020

18.01.2014

Ministerstwo Zdrowia uczestniczy w pracach nad programowaniem nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Aktualne
informacje dostępne na stronie

 

Eko Walentynki 2014 - czyli zbiórka zużytych baterii po raz drugi na UMK

17.01.2014

 

Konkurs "Firma Przyjazna Rodzicom"

15.01.2014

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „rodzina-i-kariera.infor.pl” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie. 1.5. Wspieranie
rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin zgłoszeń do konkursu upływa w dniu 31 stycznia 2014.

Więcej informacji

 

ERA-NET NEURON II - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2014

13.01.2014

Informujemy, iż 10.01.2014 otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach
programu ERA-NET Neuron II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.
Nabór trwa do 10.03.2014 r.

Więcej informacji

 

11 konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU

12.01.2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Informuje, iż 11 grudnia 2013 r. został otwarty 11 międzynarodowy konkurs w ramach
Innovative Medicines Initiative IMI JU. Termin składania wniosków mija 8 kwietnia 2014 r. Wnioski mogą być składane przez
system elektroniczny - SOFIA, który został uruchomiony 11 grudnia 2013 r.

Na budżet konkursu składa się wkład pieniężny Komisji Europejskiej oraz wkład ‘in kind’ przedsiębiorstw wchodzących w
skład Europejskiej Federacji Przemysłu i Towarzystw Farmaceutycznych EFPIA.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCBiR oraz IMI.

17 stycznia w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się Dzień Informacyjny na temat IMI
zorganizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, Biuro IMI z Brukseli, Europejską Federację Przemysłu i
Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) wraz ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA).

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są na stronie http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-
polsce-konferencja-poswiecona-pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/

 

XXI Forum Gospodarcze w Toruniu

12.01.2014

W dniach 3 i 4 marca 2014 r. odbędzie się w Toruniu XXI Forum Gospodarcze, będące jednym z największych kongresów
gospodarczych w kraju. Zbliżająca się edycja będzie przebiegała pod hasłem „Integracja i Współpraca”, a tematem wiodącym
będzie „Mała i Średnia Przedsiębiorczość”.

Tematyka jak zwykle podzielona będzie na bloki takie jak np. gospodarka, zdrowie, energetyka, rolnictwo, sprawy
zagraniczne itp.
 
Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK po raz czwarty
włączyły się w jego organizację.

Szczególnie polecamy panel „Zarządzanie 2.0 – nauka dla biznesu, biznes dla nauki”, który odbędzie się pierwszego dnia
w godz. 10:00-18:00.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Integracja i Współpraca.

Aktualne informacje, program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem http://www.forumgospodarcze.pl/

 

Szpital Biziela najlepszy!

03.01.2014

Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy znalazł się na pierwszym miejscu rankingu prestiżowego magazynu "Forbes".
Wysoko oceniono także drugi z uniwersyteckich szpitali.

W rankingu wzięto pod uwagę trzy parametry: efektywność aktywów, rentowność sprzedaży oraz dynamikę kontraktu z
NFZ, a szpitale oceniano w trzech grupach: resortowe i kliniczne, wojewódzkie oraz gminne i powiatowe. Szpital im. dra Jana
Biziela znalazł się na pierwszym miejscu w kategorii szpitali resortowych i klinicznych, zdobył też najwięcej punktów spośród
wszystkich placówek ocenianych przez "Forbesa". Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dra Antoniego Jurasza znalazł się na 12
miejscu wśród 61 szpitali resortowych i klinicznych.

Komentując swoje oceny magazyn podkreśla, że Szpital im dra Biziela stosuje najnowocześniejsze, unikatowe w skali kraju
procedury, jak badania laparoskopowe umożliwiające uzyskanie obrazu trójwymiarowego czy zabiegi wszczepiania
implantów protezy małżowiny usznej. - Od trzech lat się bilansujemy, nasza kondycja finansowa jest coraz lepsza - mówi w
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implantów protezy małżowiny usznej. - Od trzech lat się bilansujemy, nasza kondycja finansowa jest coraz lepsza - mówi w
rozmowie z magazynem dyrektor Wanda Korzycka-Wilińska.

Więcej informacji

Informacja opracowana przez Centrum Promocji i Informacji UMK

 

22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

03.01.2014

Już 12.01.2014 r. kolejny finał WOŚP. Tym razem zbiórka na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

Już po raz III z rzędu Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK włącza się w organizację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

Więcej informacji

Wydarzenie na Facebooku

 

W styczniu 2014 r. zostanie ogłoszony konkurs z Działania 3.2 Rozwój
infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej RPO woj. kujawsko-
pomorskiego

02.01.2014

Harmonogram konkursów RPO na 2014 r.

 

W Warszawie o koordynacji polityki spójności w nowej perspektywie
finansowej

12.12.2013

W dniach 5-6 grudnia br. w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone koordynacji polityki spójności w sektorze ochrony
zdrowia w perspektywie finansowej 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Urzędów
Marszałkowskich, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz wybrani Beneficjenci. Koordynacja wsparcia działań na poziomie
centralnym i regionalnym oraz zapewnienie komplementarności interwencji to jedne z najważniejszych aspektów
podkreślanych przez Komisję Europejską.

Więcej informacji

 

Nowy konkurs z zakresu chorób neurozwyrodnieniowych

06.12.2013

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na temat chorób neurozwyrodnieniowych pt. Cross-Disease
Analysis of Pathways ogłaszanym w ramach inicjatywy EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND).

Ideą konkursu  jest inspirowanie nowatorskich i międzydziedzinowych badań naukowych, które łączą doświadczenia o
charakterze przedklinicznym bądź klinicznym z podejściami z obszaru biologii obliczeniowej. Celem inicjatywy JPND jest
również wsparcie badań polegających na przeprowadzaniu systemowych analiz chorób neurozwyrodnieniowych oraz innych
schorzeń chronicznych. Badania te mogą się przyczynić do ujawnienia wspólnych oraz różnicujących mechanizmów leżących u
podłoża tych chorób, a także dzięki analizom wykraczającym poza tradycyjne podziały kliniczne poszerzyć naszą wiedzę
o patofizjologicznych mechanizmach badanych schorzeń. 

Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła budżet w wysokości 300 tys. EUR. 

Termin składania wniosków, tzw. pre-proposals, upływa 18 lutego 2014 r. Wnioski należy składać za pomocą systemu
elektronicznego dostępnego na tutaj.

Więcej informacji
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 Komunikat prasowy

Jak zdobyć 170 mln € na badania

biomedyczne?

17.01.2014 14:00 |  INFARMA

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w

ramach projektu Innovative Medicine Institute

(IMI), w ramach którego można otrzymać

dotacje na badania biomedyczne. Aby

wesprzeć polskich naukowców i rodzime

instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców

Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych

INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń

Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION realizowanego na Warszawskim

Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję poświęconą sposobom

aplikowania o te środki.

IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający

na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską

a przemysłem farmaceutycznym. Dzięki współpracy Komisji Europejskiej i

Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa

jest jedyna w swoim rodzaju współpraca firm farmaceutycznych nad innowacjami na

rynkach lokalnych. Jedynie pełna współpraca sektora publicznego oraz prywatnego są

w stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku innowacyjnych leków, a także

bezpośrednio przełożyć się na poprawę sytuacji pacjentów. Te same działania

prowadzone osobno nie rozwiążą wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejszy system

ochrony zdrowia.

Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty.

Dlatego kolejnym, oczywistym dla nas krokiem jest kontynuacja zawartego

partnerstwa publiczno-prywatnego z Komisją Europejską z łącznym budżetem 3 mld

€. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2 będzie wykorzystana także przez polskich

badaczy – powiedziała Magda Chlebus, Director Science Policy, EFPIA.

Projekt IMI oraz jego druga odsłona - IMI2 - to doskonała okazja do połączenia sił

wielu różnych podmiotów, w tym działów medycznych oraz R&D, w dążeniu do



23.1.2014 media.netpr.pl - Internet dla dziennikarzy i mediów

http://media.netpr.pl/generic/release/264811/jak-zdobyc-170-mln-_-na-badania-biomedyczne 2/6

wspólnego celu - poprawy jakości zdrowia publicznego. Partnerstwo publiczno-

prywatne okazało się doskonałym rozwiązaniem wspierającym ośrodki R&D w

Europie. Dzięki niemu dużo łatwiej pokonać przeszkody i podjąć wyzwania stawiane

przed środowiskiem naukowym i aktorami polityki ochrony zdrowia.

Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla

pacjentów. Wciąż jednak istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec których

lekarze pozostają bezradni. Dlatego właśnie tak istotna jest ciągła praca nad

innowacyjnymi lekami, szczepionkami i terapiami. Wśród najważniejszych obszarów

terapeutycznych wspieranych przez granty IMI oraz IMI2, należą choroby

nowotworowe, wzrastająca antybiotykooporność bakterii, czy choroba Alzheimera.

Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i

przedsiębiorcy mają ogromny potencjał, który warto wykorzystać ubiegając się o

finansowanie w ramach 11 konkursu IMI. Jako INFARMA jesteśmy przekonani, że

bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego ze świetnie przygotowanymi

przedstawicielami polskiej nauki przyniesie znakomite efekty, a w dalszej

perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa IMI doskonale wpisuje się

również w plany polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest

priorytetem w nowej perspektywie finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to

strategiczny kierunek, jeśli wzrost gospodarczy ma być trwały i generować wartość

dodaną dla polskiego społeczeństwa – powiedział Paweł Sztwiertnia, Dyrektor

Generalny INFARMA. 

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych

ośmiu grantów, na które IMI miało do rozdysponowania wśród naukowców i instytucji

europejskich, ponad 700 milionów €, do Polski trafiło niespełna 0,1% tej kwoty, czyli

niecałe 700 tysięcy €. Co więcej, na 40 realizowane z tych pieniędzy projekty, w

zaledwie czterech uczestniczyły jednostki naukowe z naszego kraju. Daleko nam do

pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jakimi są Brytyjczycy, którzy

za pieniądze z grantów IMI przeprowadzili uczestniczą we wszystkich projektach IMI i

uzyskali już ponad 160 milinów €.

Stąd właśnie zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu

funduszy na badania biomedyczne z IMI. Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić

potencjalnych beneficjentów, ale też wytłumaczyć ewentualne wątpliwości w

wypełnianiu całej dokumentacji niezbędnej do przygotowania zgłoszenia. Wierzę, że

współpraca i zaangażowanie IMI, EFPIA, INFARMY oraz Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego pomoże w skutecznym dotarciu do badaczy i udowodni, jak wiele mają

oni do zaoferowania światu nauki – dodał Paweł Sztwiertnia.
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Polska ma silną tradycję w badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić

naukowców z uniwersytetów, instytutów naukowych oraz małych i średnich

przedsiębiorstw, jak również przedstawicieli grup pacjentów, do składania podań do

udziału w nowych, ciekawych projektach w ramach jedenastego naboru wniosków o

dotacje.

Poprzez uczestnictwo w projektach Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze

uniwersyteccy mają unikatową szansą na współpracę z najlepszymi naukowcami z

całej Europy, a także na realizację badań biomedycznych nad lekami przyszłości na

najwyższym poziomie – powiedziała Magda Gunn, PhD Scientific Project Manager w

IMI.

Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które mogą mieć realny wpływ na

przebieg całego procesu badawczego, są niezwykle cennym wsparciem dla polskich

badaczy. Rzeczywistość, w której się dziś znajdują to brak specjalizacji oraz brak

jednoznacznie określonych mechanizmów wsparcia ze strony państwa.

Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z

ramienia IMI mogę stwierdzić, iż są to projekty o najwyższym stopniu innowacyjności,

choć - trzeba być tego świadomym - iż są one wymagające pod względem

organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój nauki na Warszawskim

Uniwersytecie Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty badawcze o dużym

zasięgu gdzie każdy zespół wnosi swoją specjalizację stanowią przyszłość nauki. Aby

uprawiać naukę na najwyższym światowym poziomie musimy, jako polscy naukowcy

stać się liczącymi uczestnikami takich inicjatyw – powiedział prof. dr hab. n. med.

Sławomir Majewski Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Warszawski

Uniwersytet Medyczny, Projekt BASTION

W ramach jedenastu konkursów IMI1 w projekty badawcze realizowane przez

partnerów publicznych i prywatnych łącznie zainwestowanych zostanie około 2 mld

euro. Jedenasta już tura naboru wniosków, która ogłoszona została 13 grudnia

2013 roku, obejmuje 8 obszarów: artretyzm, choroba Alzheimera, onkologia,

choroby przenoszone przez zwierzęta, nowe narzędzia wspierające rozwój leków,

oporność antybakteryjną (dwa tematy) oraz wpływ medycyny na środowisko.

Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi w tym

roku około 170 mln Euro. Aplikacje przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014 roku.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: 

http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-

pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/  
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pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/  

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Innovative Medicines Initiative (IMI)

IMI to partnerstwo publiczno-prywatne powstałe we współpracy Komisji Europejskiej i

Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest to

największe tego typu przedsięwzięcie na świecie. Celem IMI jest poprawa warunków

dla innowacji farmaceutycznych w Europie poprzez wspieranie współpracy miedzy

ekspertami z sektora publicznego oraz prywatnego, a także zwiększenie

zaangażowania środowiska akademickiego w projekty badawcze. Unia Europejska

wsparła dotąd projekt badawczy IMI kwotą 1 mld €, natomiast firmy członkowskie

Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA)

przekazały równowartość tej kwoty w postaci ekwiwalentu rzeczowego.

IMI wspiera obecnie 42 projekty, z czego wiele już dziś odnosi znaczące sukcesy w

różnych dziedzinach medycyny. Projekty wspierane przez IMI maja na celu

rozwiązywanie największych wyzwań w procesie tworzenia i rozwoju leków, tak aby

przyspieszyć powstawanie bezpieczniejszych dla pacjentów i skuteczniejszych metod

leczenia.

Wiecej informacji na temat IMI:  www.imi.europa.eu 

IMI 11 nabor na wnioski o dotacje: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-

11                                     

Zapraszamy do śledzenia IMI na Twitterze: @IMI_JU

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

reprezentuje 32 działające w Polsce wiodące firmy sektora farmaceutycznego,

prowadzące działalność badawczo-rozwojową i produkujące leki innowacyjne, w tym

biotechnologiczne. INFARMA jest członkiem European Federation of the

Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Więcej informacji nt. INFARMY: www.infarma.pl 

 

Projekt BASTION
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 Informacje o firmie

 Załączniki do komunikatu

Projekt BASTION

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest

wielodyscyplinarnym projektem w obszarze wsparcia potencjału naukowego,

dofinansowanym przez Komisję. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału

badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)w dziedzinie onkologii

doświadczalnej, a zadaniem ‒ skrócenie drogi między odkryciem naukowym a

wykorzystaniem go w praktyce klinicznej. Badania naukowe koncentrują się w

szczególności na personalizowanej onkologii oraz opracowywaniu diagnostycznych i

terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Projekt

obejmuje współdziałanie dziesięciu grup badawczych WUM, reprezentowanych przez

ponad stu pracowników naukowych, prowadzących badania w dziedzinie onkologii we

współpracy z klinikami oraz innymi instytutami naukowymi.

Więcej o projekcie BASTION: www.bastion.wum.edu.pl 

INFARMA

biuro prasowe: http://media.mslgroup.pl

Logotypy.jpg
rozmiar: 65 KB
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 Informacje o firmie

INFARMA

biuro prasowe: http://media.mslgroup.pl
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Można zgłaszać wnioski o dotacje na badania nad lekami przyszłości
2014-01-17 18:20
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Instytucje naukowe, małe i średnie firmy oraz przedstawiciele grup pacjentów do 8 kwietnia 2014 roku mogą

zgłaszać wnioski o dotacje z Unii Europejskiej na badania biomedyczne nad lekami przyszłości. Do podziału

jest ok. 170 mln euro.

Wnioski są przyjmowane w ramach jedenastej edycji projektu Innovative Medicine Institute (IMI)

- informuje biuro prasowe Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych

(INFARMA) w piątkowym komunikacie.

Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi w tym roku ok. 170

mln euro - czytamy w komunikacie.

Cytowana w komunikacie Magdalena Gunn z IMI uważa, że ,,poprzez uczestnictwo w

projektach IMI badacze uniwersyteccy mają unikatową szansę na współpracę z najlepszymi

naukowcami z całej Europy, a także realizację badań biomedycznych nad lekami przyszłości na

najwyższym poziomie.

Giełda Pieniądze Fundusze Firma Manager Technologie Forum Aplikacje

Polityka Prywatności

Praca

Share
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Innovative Medicines Initiative (IMI) to partnerstwo publiczno-prywatne powstałe we współpracy

Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych

EFPIA. Jest największym tego typu przedsięwzięciem na świecie. Celem IMI jest wspieranie

współpracy pomiędzy ekspertami z sektora publicznego oraz prywatnego, a także zwiększenie

zaangażowania środowiska akademickiego w projekty badawcze.

Z wnioskami mogą występować uniwersytety, instytuty naukowe, małe i średnie

przedsiębiorstwa oraz przedstawiciele grup pacjentów.

Jedenasta już tura naboru wniosków obejmuje 8 obszarów: artretyzm, choroba Alzheimera,

onkologia, choroby przenoszone przez zwierzęta, nowe narzędzia wspierające rozwój leków,

oporność antybakteryjną (dwa tematy) oraz wpływ medycyny na środowisko.

W ramach pierwszych ośmiu grantów, na które IMI miało do rozdysponowania wśród

naukowców i instytucji europejskich, ponad 700 milionów euro, do Polski trafiło niespełna 0,1

proc., czyli niecałe 700 tysięcy euro. Co więcej, na 40 realizowanych z tych pieniędzy

projektów, zaledwie w czterech uczestniczyły jednostki naukowe z naszego kraju. Daleko nam

do pionierów w pozyskiwaniu funduszy Brytyjczycy - którzy za pieniądze z grantów IMI

uczestniczą we wszystkich projektach IMI - łącznie uzyskali już ponad 160 milionów euro.

Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają ogromny potencjał. Jako INFARMA jesteśmy

przekonani, że bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego z przedstawicielami polskiej

nauki przyniesie znakomite efekty, a w dalszej perspektywie konkretne korzyści dla

pacjentów. Inicjatywa IMI doskonale wpisuje się również w plany polskiego rządu odnośnie

innowacyjnej gospodarki. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost

gospodarczy ma być trwały. - powiedział cytowany w komunikacie Paweł Sztwiertnia, Dyrektor

Generalny INFARMA.

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powiedział: ,,Jako kierownik polskiego zespołu

biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI mogę stwierdzić, iż są to projekty o

najwyższym stopniu innowacyjności, choć - trzeba być tego świadomym - są one wymagające

pod względem organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój nauki na Warszawskim

Uniwersytecie Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty badawcze o dużym zasięgu gdzie

każdy zespół wnosi swoją specjalizację, stanowią przyszłość nauki".

Dyrektor do spraw polityki naukowej EFPIA Magda Chlebus dodała, że projekty realizowane

dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. ,,Dlatego kolejnym, oczywistym dla

nas krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z Komisją



23.1.2014 Można zgłaszać wnioski o dotacje na badania nad lekami przyszłości - Mobile.Money.pl

http://m.money.pl/tech/nauka/artykul/mozna;zglaszac;wnioski;o;dotacje;na;badania;nad;lekami;przyszlosci,31,0,1461023.html 3/4

SKOMENTUJ | ZALOGUJ SIĘ ZWIŃ

Autor WYŚLIJ

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI ZWIŃ

Sprawa Trynkiewicza. Kto będzie obrońcą gwałciciela?

Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o rekordowej wartości

Szef gangu podrabiał testamenty i wyłudzał nieruchomości

Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymuje listy z jednogroszówkami. O co chodzi?

NIK skontroluje opiekę nad bezdomnymi

Komisja do spraw Macierewicza nie jest dobrym pomysłem?

Europejską z łącznym budżetem 3 mld euro. Wierzymy, że część pieniędzy z IMI2 będzie

wykorzystana także przez polskich badaczy" - powiedziała cytowana w komunikacie.

Aby wesprzeć polskich naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców

Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, IMI Joint Undertaking, Europejskiej Federacji

Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION realizowanego

na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowali w piętek konferencję poświęconą

sposobom aplikowania o te środki.
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Sylwia Szparkowska

W konkursie, w którym rozdano dwa miliardy euro na badania biotechnologiczne, uczestniczyło

zaledwie osiem instytucji z Polski. Środki na badania wzięło natomiast kilkaset instytucji naukowych

z całej Europy.

Program IMI 2 promuje zindywidualizowane podejścia do terapii i diagnostyki. Szczególnie w tej ostatniej dziedzinie

polskie ośrodki naukowe mogą być atrakcyjnym partnerem dla członków międzynarodowego konsorcjum. Fot.

Małgorzata Kujawka / Agencja Gazeta

Mowa o jednym z najważniejszych źródeł finansowania badań stosowanych w medycynie: konkursie IMI.

Jest współfinansowany – w równych częściach – przez firmy farmaceutyczne i Unię Europejską. Właśnie

kończy się jego pierwsza edycja – do 8 kwietnia można jeszcze składać wnioski w ostatnim konkursie

ogłoszonym w ramach IMI. Do rozdania jest 170 milionów euro.

Czasu jest już tak mało, że polskim instytucjom trudno będzie zebrać konsorcjum instytutów naukowych

i złożyć samodzielny wniosek, w którym Polacy byliby liderami projektu. Wciąż jednak można starać się

wejść do konsorcjum współtworzonego przez instytucje naukowe z innych krajów. Na stronie IMI

(imi.europa.eu) jest specjalne narzędzie do znajdowania partnerów do takich projektów.

- Bardzo do tego zachęcamy. W ostatnim konkursie IMI pula środków do rozdania jest bardzo wysoka,

wyższa niż w poprzednich edycjach – mówiła na konferencji prasowej Magda Chlebus, dyrektor Science

Policy EFPIA (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Farmaceutycznego które jest partnerem projektu). –

Co więcej, ubiegać się można o realizację projektu z dziedzin, w których polskie instytucje są bardzo

mocne: np. antybiotykoterapii czy zwalczaniu chorób zakaźnych

Pozostałe priorytety to m.in. choroby układu kostno-stawowego, choroba Alzheimera, badania nad

Jesteś na stronie dla osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Zaloguj się lub przejdź do otwartej części portalu.

 

 Szukaj

medycyna praktyczna dla lekarzy
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biomarkerami do indywidualnej terapii nowotworów, zwalczanie chorób odzwierzęcych (w tym grypy),

odporność bakterii.

- By uzyskać finansowanie, wniosek musi być bardzo kompleksowy. To zwiększa szansę polskich

instytucji naukowych, by ich badania znalazły zainteresowanie konsorcjum, które się o te środki ubiega –

zachęca Magda Gunn, menedżer projektu naukowego w IMI.

Kolejne konkursy będą ogłaszane prawdopodobnie w połowie roku – IMI2, które ma do dyspozycji 3

miliardy euro (w nowej perspektywie unijnego budżetu 2014-2020) nie ma jeszcze ram prawnych

zatwierdzonych przez Parlament Europejski. – Liczymy, że zostaną uchwalone w kwietniu-maju, a w

połowie roku zostanie ogłoszony pierwszy konkurs – mówi Magda Chlebus. – Jeśli nawet konkurs opóźni

się, to nie dłużej niż do października. Na wiosnę natomiast zostaną ogłoszone priorytety tak, by

instytucje naukowe, także z Polski, miały czas na stworzenie konsorcjum ze swojej dziedziny – dodaje.

W Polsce partnerem projektu jest INFARMA, zrzeszająca innowacyjne firmy farmaceutyczne. – Jesteśmy

gotowi wspierać polskie instytucje w aplikowaniu o te środki – deklaruje dyrektor INFARMY Paweł

Sztwiertnia.

Kontrapunktem do tego optymizmu jest opinia samych naukowców: - Wcale nie spodziewam się większej

liczby aplikacji o środki na badania naukowe w nowej perspektywie finansowej. Jeśli chodzi

o finansowanie badań naukowych jesteśmy krajem zapóźnionym. By nadgonić zaległości, trzeba

dziesięcioleci, a nie kilku lat – mówi prof. Jakub Gołąb z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

On sam kieruje badaniem z dziedziny onkologii finansowanym bezpośrednio ze środków unijnych. –

Ministerstwo Nauki pokazuje nas jako pozytywny przykład, dowód, że polska instytucja może ubiegać się

o środki z Unii i wygrać. Ale nie mam złudzeń: staraliśmy się o pieniądze przeznaczone dla regionów

mniej rozwiniętych, naszymi konkurentami byli Czesi, Węgrzy i biedniejsze regiony Hiszpanii lub

Włoch. A nie Niemcy czy Francja. Konkurencja z tymi ostatnimi jest nadal bardzo trudna – dodaje.

To oznacza, że jeśli w którymś z kolejnych budżetów unijnych nie zostaną wyodrębnione środki dla

biedniejszych regionów (w zasadzie w nauce powinno decydować kryterium przydatności, a nie

sprawiedliwego podziału środków – SSz.), polscy naukowcy w ogóle nie będą mieli szans na pieniądze

z UE.

Co jest naszym największym problemem? Po pierwsze: brak wsparcia administracyjnego. O ile

działalność naukowa rozwija się relatywnie szybko, nie idzie za tym rozwój kadr administracyjnie

wspierających naukę. – Jeśli chcę się ubiegać o środki na badania, muszę porzucić działalność naukową

i zająć się pisaniem wniosku. Nie każdemu to odpowiada – mów prof. Gołąb. Dodaje, że jego zespół

zatrudnia młodą osobę, która na kongresach międzynarodowych uczy się, jak zdobywać środki unijne na

naukę, pokłada w niej duże nadzieje, ale jest to ewenement wśród polskich instytucji naukowych.

Po drugie problemem jest struktura finansowania badań w Polsce: Narodowe Centrum Nauki ma

pieniądze na badania podstawowe i odrzuci każdy projekt, który ma charakter wdrożeniowy. Tę grupę

badań powinno finansować Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ale ono ma za małe środki. -

Tymczasem niemal wszystkie badania w medycynie mają charakter badań stosowanych, czyli mają

element wdrożenia – tłumaczy prof. Gołąb. – Popularne jest ostatnio mówienie o komercjalizacji badań

naukowych. A nie da się wykorzystać rynkowo badań, jeśli na jednym z etapów (od badania

podstawowego do wprowadzenia technologii na rynek) jest luka, na której zapełnienie brakuje

pieniędzy – tłumaczy.

- Właśnie program IMI jest metodą na zapełnienie tej luki, bo jest przeznaczony na finansowanie badań

stosowanych – odpowiada Magda Chlebus.

Program IMI ma specyficzną strukturę: to firmy określają zagadnienia medyczne, których

rozwiązanie jest dla nich ciekawe i które są gotowe współfinansować. Deklarują też kwotę, jaką

przeznaczą na badania z tej dziedziny. Następnie konsorcja instytucji naukowych składają propozycje

badań obejmujących te dziedziny. Te, które przejdą przez procedurę konkursową są realizowane

w partnerstwie publiczno-prywatnym: połowę środków na projekt daje Unia Europejska, połowę firmy

farmaceutyczne.

– Amerykanie zazdroszczą nam takiej formuły finansowania badań – mówi Magda Gunn. Podkreśla, że

członkowie konsorcjum zachowują prawa intelektualne do wszystkich elementów, które wnoszą do

badania. To znaczy, że jeśli któraś z instytucji ma prawa autorskie do jakiegoś wynalazku, nie musi się

zrzec tych praw na rzecz członków konsorcjum. – Natomiast wszystkie prawa do osiągnięć objętych

ochroną intelektualną wytworzonych w trakcie projektu są regulowane już na wstępnym etapie

współpracy, jeszcze przed rozpoczęciem pracy – mówi Gunn.

Dlaczego Polakom jest tak trudno starać się o środki na badania naukowe w medycynie? Niniejszym tekstem

otwieramy dyskusję na ten temat.



23.1.2014 Nawet się nie staramy o pieniądze na naukę - Kurier - Z kraju - Medycyna Praktyczna

http://www.mp.pl/kurier/95398 3/3

0

Zaloguj

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników związanych zawodowo z ochroną zdrowia.

 Dotychczasowe opinie: 0

Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna

O nas /  PAP /  Badania kliniczne w Polsce /  Cookies /  Kontakt /  Polska Misja Medyczna /  PIEBM /  IRM /



23.1.2014 Polska Agencja Prasowa

http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=depesza&dz=strony.glowna.dystrybucjainfo.siz&dep=240648&data=depesza&_… 1/4

 

PL EN 23 stycznia 2014 | 14:20

Informacje Zlecone

Konferencja poświęcona finansowaniu innowacyjnych
badań w medycynie ze środków Unii Europejskiej

17 stycznia 2014 roku na Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym odbędzie się konferencja poświęcona

sposobom aplikowania o środki przeznaczone na

badania biomedyczne w ramach Innovative Medicines

Initiative (IMI). Konferencja połączona z praktycznymi
warsztatami adresowana jest do naukowców, małych i

średnich przedsiębiorstw, organizacji non profit,

agencji rządowych i innych instytucji wspierających,

prowadzących lub zainteresowanych uczestnictwem
w projektach naukowo-badawczych.

IMI jest największym w historii projektem badawczym

w obszarze biomedycznym działającym na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią
Europejską a przemysłem farmaceutycznym, który został utworzony w ramach 7PR.

 

Do tej pory, w ramach IMI, zainwestowano około 1,5 mld euro w projekty badawcze realizowane przez

partnerów publicznych i prywatnych. Kolejna tura naboru wniosków obejmująca 8 projektów została
opublikowana w grudniu 2013 roku. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi

około 170 mln euro.

 

Tematyka konferencji obejmie między innymi poniższe zagadnienia: projekty w ramach konkursu 11., zasady
działania IMI, tworzenie konsorcjów. W trakcie spotkania odbędzie się również konsultacja naukowa nt.

priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach 2014-2024) w obszarach o największym

potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich uczestników.

 

Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION, Innovative
Medicines Initiative Joint Undertaking oraz Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych

(EFPIA) wraz ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

 

Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Konferencja odbędzie się dnia 17 stycznia 2014 roku w Auli B, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego o godz. 10.00.

 

Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim. Chęć wzięcia udziału w konferencji należy zgłosić, wypełniając

następujący formularz. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.
 

Więcej informacji o konferencji: http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-

pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/

Pliki dostępne pod adresem: http://zlecone.pap.pl/palio/html.run?

_Instance=cms_siz.pap.pl&_PageID=5&depID=198914&_CheckSum=45371591 

Program konferencji: http://bastion.wum.edu.pl/wp-content/uploads/2013/12/Agenda_konferencja_2.pdf

KONTAKT:

Michał Gierałtowski

Projekt BASTION

Warszawski Uniwersytet Medyczny

tel. (22) 572 04 65

e-mail: michal.gieraltowski@wum.edu.pl 

www.bastion.wum.edu.pl
 

Źródło informacji: www.bastion.wum.edu.pl

UWAGA! Za treść informacji zleconych PAP nie ponosi odpowiedzialności (ZLECONE PAP).
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 Program konferencji 

Pozostałe:

John Rice: GE chce być dobrym partnerem dla Polski

Kluczowy raport w sprawie korzyści społecznych płynących z energii pozyskiwanej z paliw kopalnych wykazał, że

przewyższają one ponad 50 krotnie zakładane koszty węgla

Nagroda Focus Digital Star Award. Cenne innowacje opracowane w Niemczech

III Konferencja Nasienna pt. "Duże możliwości rozwoju rolnictwa do wykorzystania od zaraz - nowe odmiany i

nasiona kwalifikowane" pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Philips uruchamia nową grupę biznesową Healthcare Informatics Solutions and Services

Coty Inc. mianuje Catię Cesari na stanowisko starszego wiceprezesa ds. rozwoju działalności, fuzji i przejęć

Polska liderem produkcyjnym Europy?

Salon z Pięknymi Książkami otwarty na warszawskim Mokotowie

Uroczyste otwarcie Centrum Medialnego Bayat jako uwieńczenie nowego narodowego dziedzictwa komunikacji,

społeczeństwa i innowacji technologicznej w Afganistanie

Stora Enso przedstawia kluczowe czynniki gwarantujące sukces na rynku opakowań w 2016 roku i przyszłości

Prezydent Nazarbajew wygłosił coroczne Orędzie do Narodu Kazachstanu

Tesla Expands Supercharger Network in Europe

"Trzy Znaki Smaku" - spotkanie z producentami w Arkadach Kubickiego dnia 30 stycznia 2014 roku

Kobiety 50+. Plus, dla Twojej Firmy - innowacyjne rozwiązanie w zakresie zarządzania personelem w

przedsiębiorstwach handlowych sektora MSP!

Bill i Melinda Gates: "Trzy mity, przez które biedni nie mogą się rozwijać"

Konferencja DLD14: Viviane Reding otrzymuje nagrodę Aenne Burda dla kreatywnych liderów

Ważna informacja dot. bezpieczeństwa

"Pacjent polski a pacjent europejski" - debata z liderami opinii

Zaproszenie na sportową Galę "Żeglarz Roku 2013" organizowaną przez Krzysztofa Baranowskiego

Equifax Enhances Services to the Collections Industry by Acquiring Leading U.K. Collections Services and

Recovery Software Company

 

 

Galeria Foto

Malutki miś koala z niemieckiego zoo

Prezentacja PAP

EC BOX
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EC BOX
UE/Eurobarometr: małe i średnie firmy coraz

bardziej "zielone"

COSME ułatwi małym firmom dostęp do kredytów

Wiceprzewodniczący Tajani w Lizbonie:

Nawiązywanie nowych relacji biznesowych może

przyczynić się do poprawy kondycji portugalskiego

sektora MŚP

Obiecujące perspektywy wzrostu MŚP

COSME: 2,3 miliarda euro na rzecz

konkurencyjności MŚP w ciągu najbliższych siedmiu

lat

Pogoda dla Warszawy 

Czwartek Piątek Sobota

°C °C °C

Szczegółowa oferta PAP/IMGW

Giełda
Notowania GPW z dnia 2014-01-23 14:05

Indeks Kurs Zmiana

WIG20 2432.10 - 0.03%

sWIG80 14275.94 0.00%

WIG 51994.45 + 0.17%

mWIG40 3414.01 + 0.89%

WIG30 2563.54 + 0.15%

Waluty
Tabela kursów NBP z dnia 2014-01-23

Indeks Kurs Zmiana

USD 3.0559 -0.66%

EUR 4.1679 0.02%

GBP 5.0732 -0.34%

CHF 3.3843 0.25%

Kalendarium

<<    <         Styczeń - 2014         >    >>

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

       

Wybrane wydarzenia z dnia 2014-01-23:

>  Warszawa (Polska): Spotkanie Ruchu

Narodowego pt. "Ekonomia nowoczesnej Polski" 

>  Warszawa (Polska): Posiedzenie sejmowej Komisji

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Szczegółowa oferta PAP

Informacje Codzienny Serwis Informacyjny | English News Service | Daily News | PAP Business Daily | Kalendarium |
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Centrum Prasowe Konferencje Prasowe | Obsługa Medialna |

Dystrybucja Informacji Informacje Zlecone | Emitent |
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Reklama Reklama Online |

Kontakt 

Polska Agencja Prasowa SA

ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa

Tel.: (+48 22) 509 22 22

Faks: (+48 22) 509 22 34

Kontakt handlowy 

Tel.: (+48 22) 509 22 25 

Faks: (+48 22) 509 22 72

pap@pap.pl

 Copyright © PAP SA 2014.   .
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Konferencje krajowe

Konferencje

zagraniczne

Innovative Medicines Initiative - IMI.

Data rozpoczęcia: 17 Stycznia 2014

Data zakończenia: 17 Stycznia 2014

Miejsce: Polska

Miejscowość: Warszawa

Adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Kraj: Poland

17 stycznia 2014 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja poświęcona

sposobom aplikowania o środki przeznaczone na badania biomedyczne w ramach Innovative

Medicines Initiative - IMI ( www.imi.europa.eu).

Więcej informacji o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie :

http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-pozyskiwaniu-

funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/
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Polska Sieć Kobiet Nauki/Polish Women Scientists
Network · Osób, które to lubią: 2.724
3 stycznia o 00:02 · 

Pozyskiwanie środków na badania biomedyczne w ramach Innovative Medicines Initiative (IMI) będzie

tematem spotkania 17 stycznia 2014 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Bezpłatna

konferencja połączona z praktycznymi warsztatami adresowana jest do naukowców, małych i średnich

przedsiębiorstw, organizacji non profit, agencji rządowych i innych instytucji zainteresowanych

uczestnictwem w projektach naukowo-badawczych.

Jak pozyskiwać fundusze na badania z UE i firm farmaceutycznych

- konferencja

naukawpolsce.pap.pl

Serwis Nauka w Polsce ma za zadanie popularyzację polskiej nauki. Można na

nim znaleźć wiadomości takie jak: osiągnięcia polskich naukowców, wydarzenia

na polskich uczelniach, osiągnięcia studentów, konkursy dla badaczy, staże i

stypendia naukowe, wydarzenia badawcze. To dziennik internetowy oraz ba...
Lubię to! · Dodaj komentarz

Polska Sieć Kobiet Nauki/Polish Women Scientists Network  http://bastion.wum.edu.pl/.../jedyna-w-

polsce.../

konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z

IMI | BASTION

bastion.wum.edu.pl

Jedyna w Polsce konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania

biomedyczne z IMI

3 stycznia o 00:02
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WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Ile centrów kardiologii potrzeba miastu?

Elektroniczna rewolucja w polskich szpitalach

Decyzje stołecznych urzędników powodem protestu

głodowego

Zakończono modernizację szpitala w Jastrzębiu

Zdroju

Powstaje Jurajskie Centrum Onkologii

Są pieniądze na badania
naukowe, ale nie potrafimy z
nich korzystać

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu
Innovative Medicine Institute (IMI), w ramach którego można
otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Ruszyła też kampania
informacyjna na temat projektu, bowiem dotychczasowy udział
polskich badaczy w tej europejskiej inicjatywie był "w graniach błędu
statystycznego".

IMI to wspólny projekt badawczy w

obszarze biomedycznym - Komisji

Europejskiej i firm farmaceutycznych

zrzeszonych w  Europejskiej Federacji

Przemysłu i Stowarzyszeń

Farmaceutycznych EFPIA - działający na

zasadach partnerstwa publiczno-

prywatnego. Każda ze stron wyłożyła po 1

mld euro. 

Nadal mało aplikacji z Polski

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo

mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu

grantów, na które IMI miało do

rozdysponowania wśród naukowców i

instytucji europejskich ponad 700 mln euro,

do Polski trafiło zaledwie 0,1 proc. tej kwoty,

czyli niecałe 700 tys. euro. 

Na 40 realizowane z tych pieniędzy

projekty, w zaledwie czterech

uczestniczyły jednostki naukowe z

naszego kraju. Daleko nam do pionierów w

pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe

jakimi są Brytyjczycy, którzy z grantów IMI

uzyskali już ponad 160 mln euro. 

- Chcemy dotrzeć do badaczy i wspierać ich w aplikowaniu o dostępne środki, mając nadzieję

na lepsze wykorzystanie pieniędzy w kolejnej edycji. Cechą charakterystyczną powstających w

ramach IMI konsorcjów jest ich międzynarodowy charakter. Dzięki temu dyfuzja wiedzy i

doświadczeń jest dużo większa niż w przypadku projektów realizowanych przez pojedyncze

instytucje - przekonywał Paweł Sztwiertnia, dyrektor generalny Infarmy, w trakcie spotkania

poświęconego sposobom aplikowania o środki (Warszawa, 17 stycznia 2014 r.). 

Dodał, że dotychczasowe efekty wykorzystania pieniędzy są mało imponujące: badacze z Polski

uczestniczyli w 4 projektach, z Wielkiej Brytanii - w 182, z Niemiec - w 138. 
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polskich szpitalach
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W szkołach jest za mało
pielęgniarek

Powstaje Jurajskie Centrum Onkologii
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Administracja coraz bardziej w tyle

Jednak jak przyznał prof. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury

WUM, kierownik projektu wspierającego potencjał naukowy BASTION, to, że są tylko cztery

projekty z Polski, wcale go nie dziwi. 

- Jestem sceptyczny co do możliwości korzystania Polski z tych środków, przynajmniej

w najbliższej perspektywie. Niewątpliwie nasz potencjał badawczy zwiększa się, ale

jest to proces ewolucyjny i wieloletni - stwierdza prof. Gołąb. 

Dodaje, że trzeba sobie zdać sprawę, że nauka wymaga budowy warsztatu naukowego, rozwoju

narzędzi badawczych, budowy kompetencji zespołów. Dotyczy to nie tylko naukowców. Ważny

jest rozwój zespołów administracyjnych wspierających badaczy, a w Polsce nie ma takich

programów. 

- Kliniki mają ogromny potencjał, który jest jednak obarczony tym, że ich pracownicy są

lekarzami i muszą wykonywać obowiązki związane z leczeniem chorych. W strukturze

zatrudnienia lekarzy w Polsce nie ma formuły, w ramach której mogliby zająć się prowadzeniem

badań naukowych. Na uczelniach nie ma osób, które zajęłyby się komercjalizacją wyników tych

badań. Administracja coraz bardziej zostaje w tyle - mówi prof. Jakub Gołąb. 

Jak się włączyć do konsorcjum?

- Dzięki udziałom w międzynarodowych konsorcjach nauczymy się od naszych partnerów z

zagranicy nowych technik, jak robić badania naukowe, a przy okazji rozwinie skrzydła nasza

kadra administracyjna, która nauczy się, jak nam pomagać - tłumaczy prof. Gołąb. 

Jak się jednak okazuje, wymóg tworzenia międzynarodowych konsorcjów jest kolejną

barierą na drodze do udziału w projektach, szczególnie dla mniej doświadczonych

ośrodków. Doc. Marcin Tkaczyk, pediatra i nefrolog z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w

Łodzi, ocenił, że z punktu widzenia kliniki czy ośrodka raczkującego w obszarze badań,

kluczowym wyzwaniem jest znalezienie europejskiego partnera. 

- Projekty IMI wymagają tworzenia konsorcjów zawiązanych z ośrodkami europejskimi, m.in. ze

względu na potrzebę dywersyfikacji populacji badanych. Jak to zrobić? Jak mogę włączyć do

takiej sieci swój ośrodek? Czy w Polsce powstanie system, ułatwiający zawiązywanie

konsorcjów? - pytał badacz.

Więcej: rynekzdrowia.pl
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Konferencja poświęcona finansowaniu innowacyjnych badań w medycynie ze środków Unii
Europejskiej
2014-01-14 15:30

17 stycznia 2014 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja poświęcona sposobom aplikowania o środki

przeznaczone na badania biomedyczne w ramach Innovative Medicines Initiative (IMI). Konferencja połączona z praktycznymi warsztatami

adresowana jest do naukowców, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji non profit, agencji rządowych i innych instytucji

wspierających, prowadzących lub zainteresowanych uczestnictwem w projektach naukowo-badawczych.

IMI jest największym w historii projektem badawczym w obszarze biomedycznym działającym na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego

pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym, który został utworzony w ramach 7PR.

 

Do tej pory, w ramach IMI, zainwestowano około 1,5 mld euro w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych. Kolejna tura

naboru wniosków obejmująca 8 projektów została opublikowana w grudniu 2013 roku. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi

około 170 mln euro.

 

Tematyka konferencji obejmie między innymi poniższe zagadnienia: projekty w ramach konkursu 11., zasady działania IMI, tworzenie konsorcjów. W trakcie

spotkania odbędzie się również konsultacja naukowa nt. priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach 2014-2024) w obszarach o

największym potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich uczestników.

 

Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION, Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking oraz Europejska

Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) wraz ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

 

Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Konferencja odbędzie się dnia 17 stycznia 2014 roku w Auli B, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o godz. 10.00.

 

Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim. Chęć wzięcia udziału w konferencji należy zgłosić, wypełniając następujący formularz. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Więcej informacji o konferencji: http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-

biomedyczne-z-imi/

  

Program konferencji: http://bastion.wum.edu.pl/wp-content/uploads/2013/12/Agenda_konferencja_2.pdf

KONTAKT:

Michał Gierałtowski

Projekt BASTION

Warszawski Uniwersytet Medyczny

tel. (22) 572 04 65

e-mail: michal.gieraltowski@wum.edu.pl 

www.bastion.wum.edu.pl
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Strona główna  › Biznes laboratoryjny
Konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne

17  s t yczn ia  2014  na  Warszawsk im
Uniwersytecie Medycznym odbędzie się
konferenc ja  poświęcona sposobom
aplikowania o środki przeznaczone na badania
biomedyczne w ramach Innovative Medicines
Initiative (IMI). Konferencja połączona
z praktycznymi warsztatami adresowana jest
d o  n a u k o w c ó w ,  m a ł y c h  i  ś r e d n i c h
przedsiębiorstw, organizacji non profit,
agencji rządowych i innych instytucji
wsp ie ra jących ,  p rowadzących  lub
zainteresowanych uczestnictwem w projektach

naukowo-badawczych.

IMI jest największym w historii projektem badawczym w obszarze biomedycznym działającym na
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem
farmaceutycznym, który został utworzony w ramach 7PR. W ramach IMI do tej pory zainwestowano
około 1,5 mld euro w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych.
Kolejna tura naboru wniosków obejmująca 8 projektów zostanie opublikowana w grudniu 2013.
Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi około 170 mln Euro.

 
Tematyka konferencji

projekty w ramach konkursu 11,
zasady działania IMI,
tworzenie konsorcjów,
konsultacja naukowa nt. priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach
2014-2024) w obszarach o największym potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich
uczestników.

Organizatorzy

Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION, Innovative Medicines Initiative
Joint Undertaking oraz Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA)
wraz ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.



 
Czas i miejsce

17 stycznia 2014, godz. 10:00
Aula B, Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Księcia Trojdena 2a, Warszawa

Konferencja będzie prowadzona przez ekspertów z ramienia IMI, którzy zajmują się programami
badawczymi. Podczas spotkani będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami. Konferencja
będzie się odbywała po angielsku.

 
Aby wziąć udział konferencji należy zgłosić swój udział wypełniając formularz:

http://tinyurl.com/qczej3o

Więcej informacji o konferencji: http://goo.gl/VMEjVN

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: http://www.imi.europa.eu

Źródło: www.lifescience.pl
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Galerie

Podpisanie umowy o współpracy z UNICEF Polska

We wtorek, 21 stycznia br., w siedzibie naszej Uczelni odbyło się podpisanie umowy
pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a UNICEF Polska. Jest to znaczące
wyróżnienie dla naszego Uniwersytetu, gdyż jesteśmy pierwszą w Polsce uczelnią
wyższą, z którą Organizacja nawiązała współpracę. W imieniu naszej Uczelni
dokumenty podpisał JM Rektor – prof. Marek Krawczyk, a z ramienia UNICEF Polska
Dyrektor Generalny – Marek Krupiński.Czytaj dalej »

Otwarcie uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

17 stycznia 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie Uniwersyteckiego Centrum
Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
Czytaj dalej »

Uroczystość odznaczenia pracowników naszego Uniwersytetu

W poniedziałek, 13 stycznia br., odbył się Uroczysty Senat Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, podczas którego wręczono odznaczenia państwowe i
resortowe dla pracowników naszej Uczelni.  Czytaj dalej »

Sukces naukowców z projektu BASTION

10 stycznia 2014 r. ukazała się w czasopiśmie Leukemia publikacja pt. ‘B-cell receptor
pathway inhibitors affect CD20 levels and impair antitumor activity of anti-CD20
monoclonal antibodies’. Badania, na których opierała się praca były niemal w całości
realizowane przez zespół dr Magdaleny Winiarskiej z Zakładu Immunologii naszej
Uczelni, któremu udało się wyprzedzić wiele zagranicznych instytutów badawczych
prowadzących badania w tym obszarze i opublikować wyniki badań jako pierwszemu. 
Czytaj dalej »

Spotkanie Noworoczne

We wtorek, 7 stycznia 2014 roku, odbyło się tradycyjne Noworoczne Spotkanie
obecnych Władz oraz byłych Rektorów naszej Uczelni. Czytaj dalej »

VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego

20 grudnia 2013 roku odbyła się VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej zatytułowana „Przeszłość, przyszłość a
teraźniejszość”. Tegoroczne Spotkanie poświęcone było pamięci prof. Teodora
Zawadowskiego.Czytaj dalej »

Spotkanie wigilijne

17 grudnia 2013 roku na zaproszenie Rektora prof. Marka Krawczyka społeczność
akademicka naszej Uczelni i jej Przyjaciele przybyli na tradycyjne Spotkanie
Wigilijne.Czytaj dalej »

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy
I Wydziału Lekarskiego

16 grudnia 2013 roku w Filharmonii Narodowej odbyła się uroczystość nadania tytułu
Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Profesorowi Per-
Andersowi Abrahamssonowi połączona z LXXIX promocją absolwentów kierunku
lekarskiego I Wydziału Lekarskiego.Czytaj dalej »

Wigilia emerytowanych Pracowników

Jak co roku w okresie przedświątecznym odbyło się spotkanie wigilijne emerytowanych
Pracowników. 13 grudnia 2013 roku obecne władze Uczelni i najstarsi członkowie
naszej społeczności akademickiej spotkali się w Centrum Biblioteczno –
Informacyjnym.Czytaj dalej »

Zmarł dr hab. Tadeusz Bączkowski

W wieku 81 lat zmarł dr hab. Tadeusz Bączkowski – Prodziekan do spraw Oddziału
Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego w latach 1993-1999, Dyrektor Instytutu
Stomatologii naszej Uczelni w latach 1984-1993 oraz 1999-2002, Kierownik Zakładu
Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej w latach 1973-2003. Czytaj dalej »

Uroczystość obchodów 20-lecia istnienia Oddziału Nauczania w Języku
Angielskim II Wydziału Lekarskiego

6 grudnia 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość
obchodów 20-lecia istnienia Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału
Lekarskiego na naszej Uczelni. Uroczystość prowadził Dziekan dr hab. Marek
Kuch.Czytaj dalej »

Ogólnopolski Dzień
Transplantacji

Jubileusz 80-lecia
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Wyróżnienie dla naszej Uczelni w VI edycji Konkursu na Najbardziej
Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2013

Nasza Uczelnia znalazła się w gronie laureatów VI edycji Konkursu na Najbardziej
Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2013. Uroczystość odbyła się 6 grudnia br. w Auli
Leopoldyna Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.Czytaj dalej »

Odszedł dr hab. n. med. Marek Pertkiewicz

Zmarł dr hab. n. med. Marek Pertkiewicz – Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia
Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu naszej Uczelni. Czytaj dalej »

Inauguracja Spotkań Muzealnych – „Odkrywanie Żeromskiego”

3 grudnia 2013 r. Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zainaugurowało cykl wykładów „Spotkania Muzealne”. W zamierzeniu dyrektora – prof.
Edwarda Towpika, będą to wykłady wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych i
ludzi kultury, prezentacje dzieł sztuki lub dokonań artystycznych.Czytaj dalej »

XXIII Sesja Noblowska I Wydziału Lekarskiego

2 grudnia 2013 roku w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II odbyła się XXIII Sesja
Noblowska organizowana tradycyjnie przez Dziekana I Wydziału Lekarskiego naszej
Uczelni. Czytaj dalej »

Nagroda „Laur Medyczny im. dra Wacława Mayzla” dla studentów naszej Uczelni

Piotr Nehring – student I Wydziału Lekarskiego, członek Studenckiego Koła Naukowego
przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii Chorób Przemiany Materii oraz Łukasz
Januszkiewicz – student II Wydziału Lekarskiego, członek Studenckiego Koła
Naukowego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii otrzymali 30 listopada 2013 roku „Laur
Medyczny im. dra Wacława Mayzla” przyznawany przez Wydział V Nauk Medycznych
Polskiej Akademii Nauk. Czytaj dalej »

Otwarcie Sali Senatu po modernizacji

25 listopada 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie Sali Senatu po modernizacji.
Symboliczną wstęgę wraz z Rektorem prof. Markiem Krawczykiem przecięli byli Rektorzy
naszej Uczelni: prof. Jerzy Szczerbań, prof. Bogdan Pruszyński, prof. Tadeusz Tołłoczko,
prof. Andrzej Górski i prof. Leszek Pączek.Czytaj dalej »
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Kolejna edycja konkursów NCN 
W dniu 16 grudnia Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursów Etiuda 2, 

Fuga 3, Symfonia 2 oraz nowy konkurs Tango 1. Etiuda i Fuga są skierowane do młodych 

naukowców — na stypendia doktorskie i staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora. Symfonia z kolei to konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze. Więcej 

informacji o konkursach znajduje się na stronie. Kompletne wioski należy składać do 17 marca 

2014 r. (w Dziale Nauki do 10 marca). Szczegółowe informacje o otwartych konkursach 

znajdują się na stronie NCN oraz Działu Nauki. 

 

*** 
 

TANGO 1 — nowy konkurs NCN i NCBiR 
Tango 1 to nowe przedsięwzięcie NCN oraz NCBiR podjęte w celu ułatwienia jednostkom 

naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i 

usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. W ramach programu 

finansowane będzie m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych 

wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich 

wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki zostaną 

przeznaczone również na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz 

prac rozwojowych. Więcej informacji znajduje się na stronie. Kompletne wnioski należy 

składać do 17 marca 2014 r. (w Dziale Nauki UMK do 10 marca). 

 

*** 
 

Konkurs z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych 
Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty 

badawcze obejmujące następujące tematy: Adaptive Machines in Complex Environments 

(AMCE) oraz Heterogeneous Distributed Computing (HDC). Termin składania wniosków mija 

21 stycznia 2014 r. Więcej informacji znajduje się na stronie. 

 

*** 
 

Innovative Medicines Initiative — jak aplikować? 
W dniu 17 stycznia 2014 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się 

konferencja poświęcona sposobom aplikowania o środki przeznaczone na badania 

biomedyczne w ramach Innovative Medicines Initiative (IMI). IMI jest największym w historii 

projektem badawczym w obszarze biomedycznym działającym na zasadach partnerstwa 

publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem 

farmaceutycznym w ramach 7PR. Tematyka konferencji obejmie między innymi: projekty w 

ramach konkursu 11, zasady działania IMI, tworzenie konsorcjów; konsultacja naukowa nt. 

priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach 2014-2024) w obszarach o 

największym potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich uczestników.  Więcej informacji 

znajduje się na stronie. 

 

*** 
 

Mobilność Plus III — konkurs rozstrzygnięty! 

 49/2013 (Rok I) 

Biuletyn  
Pion ds. organizacji badań naukowych, współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym 

 30 grudnia 2013 

  

 

 



W tym roku aż sześciu młodych naukowców z UMK zakwalifikowało się do udziału w 

programie MNiSW „Mobilność Plus”, co jest znakomitym wynikiem, zważywszy na fakt, iż z 

naszej Uczelni zgłoszono łącznie 12 wniosków. Oznacza to aż 50-procentową skuteczność! 

Wśród laureatów III edycji konkursu znaleźli się: mgr Monika Adamów, dr Dawid Borycki, dr 

Łukasz Bujak, mgr Bogna Bylicka, dr Bartosz Krajnik (wszyscy z Wydziału Fizyki, Astronomii i 

Informatyki Stosowanej) oraz mgr Krzysztof Goryński z Wydziału Farmaceutycznego CM. 

Program „Mobilność Plus” ma pomóc młodym naukowcom w dalszym rozwoju kariery 

naukowej. Jego laureaci zdobywają unikatowe doświadczenia i wiedzę, jakie zapewnia im 

udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu 

aparatury i metod niedostępnych w kraju. O finansowanie w ramach programu „Mobilność 

Plus” mogą ubiegać się młodzi naukowcy, którzy nie ukończyli 35. roku życia, w tym 

uczestnicy studiów doktoranckich. Pobyt w zagranicznym ośrodku może trwać od sześciu 

miesięcy do trzech lat. Kolejna edycja programu zostanie ogłoszona pod koniec maja 2014 r. 

 

*** 
 

Innowacje Społeczne II — konkurs 
Dyrektor NCBiR ogłosił II konkurs w ramach programu Innowacje Społeczne. Program ma na 

celu wsparcie w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań oraz inicjatyw 

społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki. Program jest skierowany do 

jednostek podejmujących działania, które mają stymulować rozwój społeczny oraz poprawę 

jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w 

których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych 

inicjatyw społecznych. W programie mogą wziąć udział konsorcja, w skład których wchodzi 

co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe. Do każdego z 

konsorcjów obligatoryjnie wchodzi dodatkowy podmiot w postaci organizacji pozarządowej, 

posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP, która jednocześnie jest 

obowiązkowym Liderem Konsorcjum. Nabór wniosków rozpocznie się 10 lutego i będzie trwał 

do 26 marca 2014 r. Więcej informacji jest dostępnych na stronie. 

 

*** 
 

Lider V — konkurs 
Dyrektor NCBiR ogłosił V konkurs w ramach programu LIDER skierowanego do młodych 

naukowców. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych uczonych w 

samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi 

podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w 

gospodarce. W programie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia, 

posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu 

oraz są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają 

patenty (szczegółowe warunki udziału są określone w regulaminie konkursu). Nabór wniosków 

będzie trwał od 2 stycznia do 3 marca 2014 r. Więcej informacji znajduje się na stronie. 

 

*** 
 

Patent Plus III — konkurs 
Dyrektor NCBiR ogłosił III konkurs w ramach programu Patent Plus. Program ma na celu 

wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o 

europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników 

badań naukowych lub prac rozwojowych. Pierwszy etap składania wniosków będzie trwał od 

13 stycznia do 11 lutego 2014 r. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie. 

 

*** 
 

Projekty polsko-luksemburskie — konkurs 



Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) zaprasza do składania 

wniosków w konkursie CORE 2014 w obszarze „Innovation in Services”. Tematyka konkursu 

obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie usług dla biznesu; rozwój i działanie 

systemów finansowych; bezpieczeństwo informacji; działanie sieci telekomunikacyjnych i 

multimediów. System składania wniosków będzie otwarty od końca stycznia do 29 kwietnia 

2014 r. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie. Poza konkursem CORE 2014 nie 

jest przewidziany odrębny nabór wniosków dla projektów polsko-luksemburskich. 

 
Zachęcamy do przeglądania strony Aktualności Działu Nauki oraz Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą CM (dla 

naukowców z Collegium Medicum) gdzie znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące badań naukowych. 

Archiwalne wydania Biuletynu są dostępne na stronie.  

Biuletyn został przygotowany przez pion ds. organizacji badań naukowych, współpracy z zagranicą i otoczeniem 

gospodarczym. Pytania i uwagi prosimy kierować do mgr Karoliny Jarzynki, e-mail: karolina.jarzynka@umk.pl, tel. 56-

611-22-12. 
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AQUANET LABORATORIUM Sp. z o.o.

Konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania
biomedyczne

Date: 17-01-2014

17 stycznia 2014 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
odbędzie się konferencja poświęcona sposobom aplikowania
o środki przeznaczone na badania biomedyczne w ramach
Innovative Medicines Initiative (IMI). Konferencja połączona
z praktycznymi warsztatami adresowana jest do naukowców,
małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji non profit, agencji
rządowych i innych instytucji wspierających, prowadzących lub zainteresowanych
uczestnictwem w projektach naukowo-badawczych.

IMI jest największym w historii projektem badawczym w obszarze biomedycznym działającym na
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem
farmaceutycznym, który został utworzony w ramach 7PR. W ramach IMI do tej pory
zainwestowano około 1,5 mld euro w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych
i prywatnych. Kolejna tura naboru wniosków obejmująca 8 projektów zostanie opublikowana
w grudniu 2013. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi około
170 mln Euro.

 
Tematyka konferencji

projekty w ramach konkursu 11,

zasady działania IMI,

tworzenie konsorcjów,

konsultacja naukowa nt. priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach
2014-2024) w obszarach o największym potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich
uczestników.

Organizatorzy

Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION, Innovative Medicines Initiative
Joint Undertaking oraz Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych
(EFPIA) wraz ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

 
Czas i miejsce

17 stycznia 2014, godz. 10:00
Aula B, Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Księcia Trojdena 2a, Warszawa

Konferencja będzie prowadzona przez ekspertów z ramienia IMI, którzy zajmują się programami
badawczymi. Podczas spotkani będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami.
Konferencja będzie się odbywała po angielsku.

 
Aby wziąć udział konferencji należy zgłosić swój udział wypełniając formularz:

http://tinyurl.com/qczej3o

Więcej informacji o konferencji: http://goo.gl/VMEjVN

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: http://www.imi.europa.eu

Źródło: www.lifescience.pl 
back
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AkceptujęW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do

indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu

końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności



3.2.2014 Events - Laboratoria.net

http://laboratoria.net/en/events/rid,730.html 2/2



3.2.2014 Jak pozyskiwać fundusze na badania z UE i firm farmaceutycznych - konferencja - Szkolenia, kursy, ciekawe artykuły na temat szkoleń - konferencje24h.pl

http://www.konferencje24h.pl/art-jak-pozyskiwac-fundusze-na-badania-z-ue-i-firm-farmaceutycznych---konferencja,737.html 1/2

« Powrót

Innovative Medicines

Initiative

Warszawski Uniwersytet

Medyczny

konferencja

   

Konferencje: 

»   Biznesowe 

»   Finansowe 

»   Ekonomiczne 

»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Miejsca konferencji: 

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne 

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie

»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Jak pozyskiwać fundusze na badania z UE i firm farmaceutycznych -
konferencja

Przeczytany: 51 razy

Dodany: 2014-01-09 15:29:33

Aktualizowano: 2014-01-09 15:37:43

Pozyskiwanie środków na badania biomedyczne w ramach Innovative Medicines Initiative

(IMI) będzie tematem spotkania 17 stycznia 2014 r. na Warszawskim Uniwersytecie

Medycznym. Bezpłatna konferencja połączona z praktycznymi warsztatami adresowana jest

do naukowców, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji non profit, agencji rządowych i

innych instytucji zainteresowanych uczestnictwem w projektach naukowo-badawczych.

IMI jest największym w historii programem finansowania badań w obszarze biomedycznym,

działającym na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią

Europejską a przemysłem farmaceutycznym, który został utworzony w ramach Siódmego

Programu Ramowego (7PR). W ramach IMI do tej pory zainwestowano około 1,5 mld euro w

projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych.

Na konferencji będą omawiane projekty badawcze już realizowane w ramach IMI. Uczestnicy

będą też mogli otrzymać fachowe wyjaśnienia dotyczące programu i porady, jak starać się o

fundusze w jego ramach. Wśród informacji będą np. priorytety badawcze realizowane w

ramach IMI2 (w latach 2014-2024) w obszarach o największym potencjale z punktu widzenia

przyszłych polskich uczestników.

Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu

BASTION, Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking oraz Europejska Federacja

Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) wraz ze Związkiem Pracodawców

Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, którego członkami są innowacyjne firmy

farmaceutyczne.

Konferencja będzie się odbywała w jęz. angielskim.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie.

PAP - Nauka w Polsce

ula/ mrt/

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Wysłane 2014-01-09 15:29:33 przez M-S-M

Artykuły powiązane z powyższym



3.2.2014 Jak pozyskiwać fundusze na badania z UE i firm farmaceutycznych - konferencja - Szkolenia, kursy, ciekawe artykuły na temat szkoleń - konferencje24h.pl

http://www.konferencje24h.pl/art-jak-pozyskiwac-fundusze-na-badania-z-ue-i-firm-farmaceutycznych---konferencja,737.html 2/2

więcej ...

więcej ...

więcej ...

Organizatorzy imprez: 

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia /
wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy
okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez,
spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i
bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna
imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez
masowych
»   Organizacja
konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań,
imprez
»   Inne

Newsletter ::

Informacje o
konferencjach prosto na
Twoją pocztę: 

adres e-mail

OK  

 Wypisz

 
 

Przyszłość zielonych technologii w Polsce | Relacja z wrocławskiej konferencji
„Czy EKOinnowacje są EKOnomiczne
Wysłano 2013-12-16 13:00:31

10 grudnia 2013 w Centrum Badawczo – Rozwojowym

KGHM CUPRUM we Wrocławiu odbyła się konferencja

otwierająca projekt „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do

wdrożenia”. Organizatorem wydarzenia pt. „Czy

EKOinnowacje są EKOnomiczne?”, które zgromadziło

ekoentuzjastów, naukowców i biznesmenów z całej Polski

było Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczośc. Tematem

przewodnim konferencji były małe instalacje OŹE w naszych

domach i gospodarstwach.

Zaproszenie na konferencję - 11 grudnia 2013 godz. 10.30 w Warszawie
Innowacyjna inwestycja w branży stolarki drewnianej firmy POZBUD T&R S.A.
Wysłano 2013-12-06 12:04:14

Tematem przewodnim konferencji będzie „Innowacyjna

inwestycja w branży stolarki drewnianej firmy POZBUD T&R

S.A.”, notowanej na GPW.

Konferencja otwierająca projekt „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do
wdrożenia” | 10 Grudnia, Wrocław 
Wysłano 2013-11-29 14:58:50

Konferencja „Czy EKOinnowacje są EKOnomiczne?”,

otwierająca projekt „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do

wdrożenia” zgromadzi ekoentuzjastów, naukowców i

biznesmenów z całej Polski. 10 grudnia w centrum

Badawczo – Rozwojowym KGHM CUPRUM we Wrocławiu

będzie można zapoznać się z nowinkami ze świata ekologii.

Tematem przewodnim konferencji będą małe instalacje OŹE w naszych domach i

gospodarstwach.
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Jak zdobyć 170 mln € na badania biomedyczne?

Zarejestruj się, aby zobaczyć, co polecają Twoi znajomi.Poleć

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine Institute (IMI), w ramach

którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Aby wesprzeć polskich naukowców i rodzime

instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint

Undertaking, Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu

BASTION realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję poświęconą

sposobom aplikowania o te środki.

IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach partnerstwa publiczno-

prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym. Dzięki współpracy Komisji Europejskiej

i Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest jedyna w swoim rodzaju

współpraca firm farmaceutycznych nad innowacjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna współpraca sektora publicznego

oraz prywatnego są w stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku innowacyjnych leków, a także bezpośrednio

przełożyć się na poprawę sytuacji pacjentów. Te same działania prowadzone osobno nie rozwiążą wyzwań, przed jakimi

stoi dzisiejszy system ochrony zdrowia.

Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym, oczywistym dla nas

krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z Komisją Europejską z łącznym budżetem 3 mld

€. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2 będzie wykorzystana także przez polskich badaczy – powiedziała Magda

Chlebus, Director Science Policy, EFPIA.

Projekt IMI oraz jego druga odsłona - IMI2 - to doskonała okazja do połączenia sił wielu różnych podmiotów, w tym

działów medycznych oraz R&D, w dążeniu do wspólnego celu - poprawy jakości zdrowia publicznego. Partnerstwo

publiczno-prywatne okazało się doskonałym rozwiązaniem wspierającym ośrodki R&D w Europie. Dzięki niemu dużo łatwiej

pokonać przeszkody i podjąć wyzwania stawiane przed środowiskiem naukowym i aktorami polityki ochrony zdrowia.

Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla pacjentów. Wciąż jednak istnieją

obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze pozostają bezradni. Dlatego właśnie tak istotna jest ciągła praca

nad innowacyjnymi lekami, szczepionkami i terapiami. Wśród najważniejszych obszarów terapeutycznych wspieranych

przez granty IMI oraz IMI2, należą choroby nowotworowe, wzrastająca antybiotykooporność bakterii, czy choroba

Alzheimera.

Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają ogromny potencjał, który

warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu IMI. Jako INFARMA jesteśmy przekonani, że bliska

współpraca przemysłu farmaceutycznego ze świetnie przygotowanymi przedstawicielami polskiej nauki przyniesie

znakomite efekty, a w dalszej perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa IMI doskonale wpisuje się

również w plany polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest priorytetem w nowej perspektywie

finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost gospodarczy ma być trwały i generować

wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa – powiedział Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMA. 

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów, na które IMI miało do

rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich, ponad 700 milionów €, do Polski trafiło niespełna 0,1% tej

kwoty, czyli niecałe 700 tysięcy €. Co więcej, na 40 realizowane z tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech

uczestniczyły jednostki naukowe z naszego kraju. Daleko nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania

naukowe jakimi są Brytyjczycy, którzy za pieniądze z grantów IMI przeprowadzili uczestniczą we wszystkich projektach

IMI i uzyskali już ponad 160 milinów €.

Stąd właśnie zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z

IMI. Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych beneficjentów, ale też wytłumaczyć ewentualne

wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji niezbędnej do przygotowania zgłoszenia. Wierzę, że współpraca i

zaangażowanie IMI, EFPIA, INFARMY oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pomoże w skutecznym dotarciu do

badaczy i udowodni, jak wiele mają oni do zaoferowania światu nauki – dodał Paweł Sztwiertnia.

Polska ma silną tradycję w badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić naukowców z uniwersytetów,

instytutów naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak również przedstawicieli grup pacjentów, do składania

podań do udziału w nowych, ciekawych projektach w ramach jedenastego naboru wniosków o dotacje.

Poprzez uczestnictwo w projektach Innovative Medicines Initiat ive (IMI) badacze uniwersyteccy mają unikatową szansą

na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także na realizację badań biomedycznych nad lekami przyszłości

na najwyższym poziomie – powiedziała Magda Gunn, PhD Scientific Project Manager w IMI.

Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które mogą mieć realny wpływ na przebieg całego procesu

badawczego, są niezwykle cennym wsparciem dla polskich badaczy. Rzeczywistość, w której się dziś znajdują to brak

specjalizacji oraz brak jednoznacznie określonych mechanizmów wsparcia ze strony państwa.

Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI mogę stwierdzić, iż są to

projekty o najwyższym stopniu innowacyjności, choć - trzeba być tego świadomym - iż są one wymagające pod

względem organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wiem,

iż ponadnarodowe projekty badawcze o dużym zasięgu gdzie każdy zespół wnosi swoją specjalizację stanowią przyszłość

nauki. Aby uprawiać naukę na najwyższym światowym poziomie musimy, jako polscy naukowcy stać się liczącymi

uczestnikami takich inicjatyw – powiedział prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski Prorektor do spraw Nauki i

Współpracy z Zagranicą Warszawski Uniwersytet Medyczny, Projekt BASTION

W ramach jedenastu konkursów IMI1 w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych

łącznie zainwestowanych zostanie około 2 mld euro. Jedenasta już tura naboru wniosków, która ogłoszona

została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8 obszarów: artretyzm, choroba Alzheimera, onkologia, choroby
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przenoszone przez zwierzęta, nowe narzędzia wspierające rozwój leków, oporność antybakteryjną (dwa

tematy) oraz wpływ medycyny na środowisko. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych

beneficjentów wynosi w tym roku około 170 mln Euro. Aplikacje przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014

roku.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: 

http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-

biomedyczne-z-imi/ 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Innovative Medicines Initiative (IMI)

IMI to partnerstwo publiczno-prywatne powstałe we współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i

Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie na świecie. Celem IMI jest

poprawa warunków dla innowacji farmaceutycznych w Europie poprzez wspieranie współpracy miedzy ekspertami z

sektora publicznego oraz prywatnego, a także zwiększenie zaangażowania środowiska akademickiego w projekty

badawcze. Unia Europejska wsparła dotąd projekt badawczy IMI kwotą 1 mld €, natomiast firmy członkowskie

Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) przekazały równowartość tej kwoty w

postaci ekwiwalentu rzeczowego.

IMI wspiera obecnie 42 projekty, z czego wiele już dziś odnosi znaczące sukcesy w różnych dziedzinach medycyny.

Projekty wspierane przez IMI maja na celu rozwiązywanie największych wyzwań w procesie tworzenia i rozwoju leków,

tak aby przyspieszyć powstawanie bezpieczniejszych dla pacjentów i skuteczniejszych metod leczenia.

Wiecej informacji na temat IMI:  www.imi.europa.eu

IMI 11 nabor na wnioski o dotacje: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-11                                    

Zapraszamy do śledzenia IMI na Twitterze: @IMI_JU

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 32 działające w Polsce wiodące

firmy sektora farmaceutycznego, prowadzące działalność badawczo-rozwojową i produkujące leki innowacyjne, w tym

biotechnologiczne. INFARMA jest członkiem European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations

(EFPIA).

Więcej informacji nt. INFARMY: www.infarma.pl

 

Projekt BASTION

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest wielodyscyplinarnym projektem w obszarze wsparcia

potencjału naukowego, dofinansowanym przez Komisję. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału badawczego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)w dziedzinie onkologii doświadczalnej, a zadaniem ‒ skrócenie drogi

między odkryciem naukowym a wykorzystaniem go w praktyce klinicznej. Badania naukowe koncentrują się w

szczególności na personalizowanej onkologii oraz opracowywaniu diagnostycznych i terapeutycznych metod

dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Projekt obejmuje współdziałanie dziesięciu grup badawczych WUM,

reprezentowanych przez ponad stu pracowników naukowych, prowadzących badania w dziedzinie onkologii we

współpracy z klinikami oraz innymi instytutami naukowymi.

Więcej o projekcie BASTION: www.bastion.wum.edu.pl
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Wiadomości branżowe

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine Institute

(IMI), w ramach którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Aby wesprzeć

polskich naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców

Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej

Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION

realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję

poświęconą sposobom aplikowania o te środki.

IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach

partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem

farmaceutycznym. Dzięki współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i

Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest jedyna w swoim rodzaju współpraca firm

farmaceutycznych nad innowacjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna współpraca sektora

publicznego oraz prywatnego są w stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku

innowacyjnych leków, a także bezpośrednio przełożyć się na poprawę sytuacji pacjentów. Te

same działania prowadzone osobno nie rozwiążą wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejszy system

ochrony zdrowia.

Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym,

oczywistym dla nas krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z

Komisją Europejską z łącznym budżetem 3 mld €. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2

będzie wykorzystana także przez polskich badaczy – powiedziała Magda Chlebus, Director

Science Policy, EFPIA.

Projekt IMI oraz jego druga odsłona - IMI2 - to doskonała okazja do połączenia sił wielu różnych

podmiotów, w tym działów medycznych oraz R&D, w dążeniu do wspólnego celu - poprawy

jakości zdrowia publicznego. Partnerstwo publiczno-prywatne okazało się doskonałym

rozwiązaniem wspierającym ośrodki R&D w Europie. Dzięki niemu dużo łatwiej pokonać

przeszkody i podjąć wyzwania stawiane przed środowiskiem naukowym i aktorami polityki

ochrony zdrowia.

Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla pacjentów.

Wciąż jednak istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze pozostają

bezradni. Dlatego właśnie tak istotna jest ciągła praca nad innowacyjnymi lekami, szczepionkami i

terapiami. Wśród najważniejszych obszarów terapeutycznych wspieranych przez granty IMI oraz

IMI2, należą choroby nowotworowe, wzrastająca antybiotykooporność bakterii, czy choroba

Alzheimera.

Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają

ogromny potencjał, który warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu

IMI. Jako INFARMA jesteśmy przekonani, że bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego ze

świetnie przygotowanymi przedstawicielami polskiej nauki przyniesie znakomite efekty, a w dalszej

Jak zdobyć 170 mln € na badania biomedyczne?
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perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa IMI doskonale wpisuje się również w

plany polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest priorytetem w nowej

perspektywie finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost

gospodarczy ma być trwały i generować wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa –

powiedział Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMA. 

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów,

na które IMI miało do rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich, ponad 700

milionów €, do Polski trafiło niespełna 0,1% tej kwoty, czyli niecałe 700 tysięcy €. Co więcej, na 40

realizowane z tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech uczestniczyły jednostki naukowe z

naszego kraju. Daleko nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jakimi są

Brytyjczycy, którzy za pieniądze z grantów IMI przeprowadzili uczestniczą we wszystkich

projektach IMI i uzyskali już ponad 160 milinów €.

Stąd właśnie zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu funduszy na

badania biomedyczne z IMI. Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych

beneficjentów, ale też wytłumaczyć ewentualne wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji

niezbędnej do przygotowania zgłoszenia. Wierzę, że współpraca i zaangażowanie IMI, EFPIA,

INFARMY oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pomoże w skutecznym dotarciu do

badaczy i udowodni, jak wiele mają oni do zaoferowania światu nauki – dodał Paweł Sztwiertnia.

Polska ma silną tradycję w badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić naukowców

z uniwersytetów, instytutów naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak również

przedstawicieli grup pacjentów, do składania podań do udziału w nowych, ciekawych projektach w

ramach jedenastego naboru wniosków o dotacje.

Poprzez uczestnictwo w projektach Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze uniwersyteccy

mają unikatową szansą na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także na

realizację badań biomedycznych nad lekami przyszłości na najwyższym poziomie – powiedziała

Magda Gunn, PhD Scientific Project Manager w IMI.

Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które mogą mieć realny wpływ na przebieg

całego procesu badawczego, są niezwykle cennym wsparciem dla polskich badaczy.

Rzeczywistość, w której się dziś znajdują to brak specjalizacji oraz brak jednoznacznie

określonych mechanizmów wsparcia ze strony państwa.

Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI

mogę stwierdzić, iż są to projekty o najwyższym stopniu innowacyjności, choć - trzeba być tego

świadomym - iż są one wymagające pod względem organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna

za rozwój nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty

badawcze o dużym zasięgu gdzie każdy zespół wnosi swoją specjalizację stanowią przyszłość

nauki. Aby uprawiać naukę na najwyższym światowym poziomie musimy, jako polscy naukowcy

stać się liczącymi uczestnikami takich inicjatyw – powiedział prof. dr hab. n. med. Sławomir

Majewski Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Warszawski Uniwersytet

Medyczny, Projekt BASTION

W ramach jedenastu konkursów IMI1 w projekty badawcze realizowane przez partnerów

publicznych i prywatnych łącznie zainwestowanych zostanie około 2 mld euro. Jedenasta już
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tura naboru wniosków, która ogłoszona została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8

obszarów: artretyzm, choroba Alzheimera, onkologia, choroby przenoszone przez

zwierzęta, nowe narzędzia wspierające rozwój leków, oporność antybakteryjną (dwa

tematy) oraz wpływ medycyny na środowisko. Budżet przeznaczony na dotacje dla

potencjalnych beneficjentów wynosi w tym roku około 170 mln Euro. Aplikacje

przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014 roku.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: 

http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-pozyskiwaniu-

funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/  

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Innovative Medicines Initiative (IMI)

IMI to partnerstwo publiczno-prywatne powstałe we współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej

Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest to największe tego typu

przedsięwzięcie na świecie. Celem IMI jest poprawa warunków dla innowacji farmaceutycznych w

Europie poprzez wspieranie współpracy miedzy ekspertami z sektora publicznego oraz

prywatnego, a także zwiększenie zaangażowania środowiska akademickiego w projekty

badawcze. Unia Europejska wsparła dotąd projekt badawczy IMI kwotą 1 mld €, natomiast firmy

członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA)

przekazały równowartość tej kwoty w postaci ekwiwalentu rzeczowego.

IMI wspiera obecnie 42 projekty, z czego wiele już dziś odnosi znaczące sukcesy w różnych

dziedzinach medycyny. Projekty wspierane przez IMI maja na celu rozwiązywanie największych

wyzwań w procesie tworzenia i rozwoju leków, tak aby przyspieszyć powstawanie

bezpieczniejszych dla pacjentów i skuteczniejszych metod leczenia.

Wiecej informacji na temat IMI:  www.imi.europa.eu

IMI 11 nabor na wnioski o dotacje: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-

11                                     

Zapraszamy do śledzenia IMI na Twitterze: @IMI_JU

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 32

działające w Polsce wiodące firmy sektora farmaceutycznego, prowadzące działalność

badawczo-rozwojową i produkujące leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. INFARMA jest

członkiem European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Więcej informacji nt. INFARMY: www.infarma.pl

 

Projekt BASTION

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest wielodyscyplinarnym

projektem w obszarze wsparcia potencjału naukowego, dofinansowanym przez Komisję. Celem
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przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego (WUM)w dziedzinie onkologii doświadczalnej, a zadaniem ‒ skrócenie drogi między

odkryciem naukowym a wykorzystaniem go w praktyce klinicznej. Badania naukowe koncentrują

się w szczególności na personalizowanej onkologii oraz opracowywaniu diagnostycznych i

terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Projekt obejmuje

współdziałanie dziesięciu grup badawczych WUM, reprezentowanych przez ponad stu

pracowników naukowych, prowadzących badania w dziedzinie onkologii we współpracy z

klinikami oraz innymi instytutami naukowymi.

Więcej o projekcie BASTION: www.bastion.wum.edu.pl

Źródło INFARMA. Dostarczył netPR.pl

Logotypy.jpg Logotypy.jpg



3.2.2014 Jak zdobyć 170 mln € na badania biomedyczne? |  Dla dzieci i rodziców

http://www.ciastolina.pl/2014/01/17/jak-zdobyc-170-mln-e-na-badania-biomedyczne/ 1/5

Media

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine Institute

(IMI), w ramach którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Aby wesprzeć

polskich naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców

Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej

Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION

realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję

poświęconą sposobom aplikowania o te środki.

IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach

partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem

farmaceutycznym. Dzięki współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i

Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest jedyna w swoim rodzaju współpraca firm

farmaceutycznych nad innowacjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna współpraca sektora

publicznego oraz prywatnego są w stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku

innowacyjnych leków, a także bezpośrednio przełożyć się na poprawę sytuacji pacjentów. Te

same działania prowadzone osobno nie rozwiążą wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejszy system

ochrony zdrowia.

Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym,

oczywistym dla nas krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z

Komisją Europejską z łącznym budżetem 3 mld €. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2

będzie wykorzystana także przez polskich badaczy – powiedziała Magda Chlebus, Director

Science Policy, EFPIA.

Projekt IMI oraz jego druga odsłona - IMI2 - to doskonała okazja do połączenia sił wielu różnych

Jak zdobyć 170 mln € na badania biomedyczne?
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podmiotów, w tym działów medycznych oraz R&D, w dążeniu do wspólnego celu - poprawy

jakości zdrowia publicznego. Partnerstwo publiczno-prywatne okazało się doskonałym

rozwiązaniem wspierającym ośrodki R&D w Europie. Dzięki niemu dużo łatwiej pokonać

przeszkody i podjąć wyzwania stawiane przed środowiskiem naukowym i aktorami polityki

ochrony zdrowia.

Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla pacjentów.

Wciąż jednak istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze pozostają

bezradni. Dlatego właśnie tak istotna jest ciągła praca nad innowacyjnymi lekami, szczepionkami i

terapiami. Wśród najważniejszych obszarów terapeutycznych wspieranych przez granty IMI oraz

IMI2, należą choroby nowotworowe, wzrastająca antybiotykooporność bakterii, czy choroba

Alzheimera.

Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają

ogromny potencjał, który warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu

IMI. Jako INFARMA jesteśmy przekonani, że bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego ze

świetnie przygotowanymi przedstawicielami polskiej nauki przyniesie znakomite efekty, a w dalszej

perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa IMI doskonale wpisuje się również w

plany polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest priorytetem w nowej

perspektywie finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost

gospodarczy ma być trwały i generować wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa –

powiedział Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMA. 

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów,

na które IMI miało do rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich, ponad 700

milionów €, do Polski trafiło niespełna 0,1% tej kwoty, czyli niecałe 700 tysięcy €. Co więcej, na 40

realizowane z tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech uczestniczyły jednostki naukowe z

naszego kraju. Daleko nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jakimi są

Brytyjczycy, którzy za pieniądze z grantów IMI przeprowadzili uczestniczą we wszystkich

projektach IMI i uzyskali już ponad 160 milinów €.

Stąd właśnie zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu funduszy na

badania biomedyczne z IMI. Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych

beneficjentów, ale też wytłumaczyć ewentualne wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji

niezbędnej do przygotowania zgłoszenia. Wierzę, że współpraca i zaangażowanie IMI, EFPIA,

INFARMY oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pomoże w skutecznym dotarciu do

badaczy i udowodni, jak wiele mają oni do zaoferowania światu nauki – dodał Paweł Sztwiertnia.

Polska ma silną tradycję w badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić naukowców

z uniwersytetów, instytutów naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak również

przedstawicieli grup pacjentów, do składania podań do udziału w nowych, ciekawych projektach w

ramach jedenastego naboru wniosków o dotacje.

Poprzez uczestnictwo w projektach Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze uniwersyteccy

mają unikatową szansą na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także na

realizację badań biomedycznych nad lekami przyszłości na najwyższym poziomie – powiedziała

Magda Gunn, PhD Scientific Project Manager w IMI.
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Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które mogą mieć realny wpływ na przebieg

całego procesu badawczego, są niezwykle cennym wsparciem dla polskich badaczy.

Rzeczywistość, w której się dziś znajdują to brak specjalizacji oraz brak jednoznacznie

określonych mechanizmów wsparcia ze strony państwa.

Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI

mogę stwierdzić, iż są to projekty o najwyższym stopniu innowacyjności, choć - trzeba być tego

świadomym - iż są one wymagające pod względem organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna

za rozwój nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty

badawcze o dużym zasięgu gdzie każdy zespół wnosi swoją specjalizację stanowią przyszłość

nauki. Aby uprawiać naukę na najwyższym światowym poziomie musimy, jako polscy naukowcy

stać się liczącymi uczestnikami takich inicjatyw – powiedział prof. dr hab. n. med. Sławomir

Majewski Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Warszawski Uniwersytet

Medyczny, Projekt BASTION

W ramach jedenastu konkursów IMI1 w projekty badawcze realizowane przez partnerów

publicznych i prywatnych łącznie zainwestowanych zostanie około 2 mld euro. Jedenasta już

tura naboru wniosków, która ogłoszona została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8

obszarów: artretyzm, choroba Alzheimera, onkologia, choroby przenoszone przez

zwierzęta, nowe narzędzia wspierające rozwój leków, oporność antybakteryjną (dwa

tematy) oraz wpływ medycyny na środowisko. Budżet przeznaczony na dotacje dla

potencjalnych beneficjentów wynosi w tym roku około 170 mln Euro. Aplikacje

przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014 roku.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: 

http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-pozyskiwaniu-

funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/  

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Innovative Medicines Initiative (IMI)

IMI to partnerstwo publiczno-prywatne powstałe we współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej

Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest to największe tego typu

przedsięwzięcie na świecie. Celem IMI jest poprawa warunków dla innowacji farmaceutycznych w

Europie poprzez wspieranie współpracy miedzy ekspertami z sektora publicznego oraz

prywatnego, a także zwiększenie zaangażowania środowiska akademickiego w projekty

badawcze. Unia Europejska wsparła dotąd projekt badawczy IMI kwotą 1 mld €, natomiast firmy

członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA)

przekazały równowartość tej kwoty w postaci ekwiwalentu rzeczowego.

IMI wspiera obecnie 42 projekty, z czego wiele już dziś odnosi znaczące sukcesy w różnych

dziedzinach medycyny. Projekty wspierane przez IMI maja na celu rozwiązywanie największych

wyzwań w procesie tworzenia i rozwoju leków, tak aby przyspieszyć powstawanie

bezpieczniejszych dla pacjentów i skuteczniejszych metod leczenia.

Wiecej informacji na temat IMI:  www.imi.europa.eu
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IMI 11 nabor na wnioski o dotacje: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-

11                                     

Zapraszamy do śledzenia IMI na Twitterze: @IMI_JU

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 32

działające w Polsce wiodące firmy sektora farmaceutycznego, prowadzące działalność

badawczo-rozwojową i produkujące leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. INFARMA jest

członkiem European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Więcej informacji nt. INFARMY: www.infarma.pl

 

Projekt BASTION

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest wielodyscyplinarnym

projektem w obszarze wsparcia potencjału naukowego, dofinansowanym przez Komisję. Celem

przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego (WUM)w dziedzinie onkologii doświadczalnej, a zadaniem ‒ skrócenie drogi między

odkryciem naukowym a wykorzystaniem go w praktyce klinicznej. Badania naukowe koncentrują

się w szczególności na personalizowanej onkologii oraz opracowywaniu diagnostycznych i

terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Projekt obejmuje

współdziałanie dziesięciu grup badawczych WUM, reprezentowanych przez ponad stu

pracowników naukowych, prowadzących badania w dziedzinie onkologii we współpracy z

klinikami oraz innymi instytutami naukowymi.

Więcej o projekcie BASTION: www.bastion.wum.edu.pl

Źródło INFARMA. Dostarczył netPR.pl
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Wiadomości branżowe

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine Institute

(IMI), w ramach którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Aby wesprzeć

polskich naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców

Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej

Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION

realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję

poświęconą sposobom aplikowania o te środki.

IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach

partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem

farmaceutycznym. Dzięki współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i

Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest jedyna w swoim rodzaju współpraca firm

farmaceutycznych nad innowacjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna współpraca sektora

publicznego oraz prywatnego są w stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku

innowacyjnych leków, a także bezpośrednio przełożyć się na poprawę sytuacji pacjentów. Te

same działania prowadzone osobno nie rozwiążą wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejszy system

ochrony zdrowia.

Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym,

oczywistym dla nas krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z

Komisją Europejską z łącznym budżetem 3 mld €. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2

będzie wykorzystana także przez polskich badaczy – powiedziała Magda Chlebus, Director

Science Policy, EFPIA.

Projekt IMI oraz jego druga odsłona - IMI2 - to doskonała okazja do połączenia sił wielu różnych

Jak zdobyć 170 mln € na badania biomedyczne?

January 17, 2014
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podmiotów, w tym działów medycznych oraz R&D, w dążeniu do wspólnego celu - poprawy

jakości zdrowia publicznego. Partnerstwo publiczno-prywatne okazało się doskonałym

rozwiązaniem wspierającym ośrodki R&D w Europie. Dzięki niemu dużo łatwiej pokonać

przeszkody i podjąć wyzwania stawiane przed środowiskiem naukowym i aktorami polityki

ochrony zdrowia.

Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla pacjentów.

Wciąż jednak istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze pozostają

bezradni. Dlatego właśnie tak istotna jest ciągła praca nad innowacyjnymi lekami, szczepionkami i

terapiami. Wśród najważniejszych obszarów terapeutycznych wspieranych przez granty IMI oraz

IMI2, należą choroby nowotworowe, wzrastająca antybiotykooporność bakterii, czy choroba

Alzheimera.

Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają

ogromny potencjał, który warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu

IMI. Jako INFARMA jesteśmy przekonani, że bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego ze

świetnie przygotowanymi przedstawicielami polskiej nauki przyniesie znakomite efekty, a w dalszej

perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa IMI doskonale wpisuje się również w

plany polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest priorytetem w nowej

perspektywie finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost

gospodarczy ma być trwały i generować wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa –

powiedział Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMA. 

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów,

na które IMI miało do rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich, ponad 700

milionów €, do Polski trafiło niespełna 0,1% tej kwoty, czyli niecałe 700 tysięcy €. Co więcej, na 40

realizowane z tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech uczestniczyły jednostki naukowe z

naszego kraju. Daleko nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jakimi są

Brytyjczycy, którzy za pieniądze z grantów IMI przeprowadzili uczestniczą we wszystkich

projektach IMI i uzyskali już ponad 160 milinów €.

Stąd właśnie zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu funduszy na

badania biomedyczne z IMI. Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych

beneficjentów, ale też wytłumaczyć ewentualne wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji

niezbędnej do przygotowania zgłoszenia. Wierzę, że współpraca i zaangażowanie IMI, EFPIA,

INFARMY oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pomoże w skutecznym dotarciu do

badaczy i udowodni, jak wiele mają oni do zaoferowania światu nauki – dodał Paweł Sztwiertnia.

Polska ma silną tradycję w badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić naukowców

z uniwersytetów, instytutów naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak również

przedstawicieli grup pacjentów, do składania podań do udziału w nowych, ciekawych projektach w

ramach jedenastego naboru wniosków o dotacje.

Poprzez uczestnictwo w projektach Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze uniwersyteccy

mają unikatową szansą na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także na

realizację badań biomedycznych nad lekami przyszłości na najwyższym poziomie – powiedziała

Magda Gunn, PhD Scientific Project Manager w IMI.
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Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które mogą mieć realny wpływ na przebieg

całego procesu badawczego, są niezwykle cennym wsparciem dla polskich badaczy.

Rzeczywistość, w której się dziś znajdują to brak specjalizacji oraz brak jednoznacznie

określonych mechanizmów wsparcia ze strony państwa.

Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI

mogę stwierdzić, iż są to projekty o najwyższym stopniu innowacyjności, choć - trzeba być tego

świadomym - iż są one wymagające pod względem organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna

za rozwój nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty

badawcze o dużym zasięgu gdzie każdy zespół wnosi swoją specjalizację stanowią przyszłość

nauki. Aby uprawiać naukę na najwyższym światowym poziomie musimy, jako polscy naukowcy

stać się liczącymi uczestnikami takich inicjatyw – powiedział prof. dr hab. n. med. Sławomir

Majewski Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Warszawski Uniwersytet

Medyczny, Projekt BASTION

W ramach jedenastu konkursów IMI1 w projekty badawcze realizowane przez partnerów

publicznych i prywatnych łącznie zainwestowanych zostanie około 2 mld euro. Jedenasta już

tura naboru wniosków, która ogłoszona została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8

obszarów: artretyzm, choroba Alzheimera, onkologia, choroby przenoszone przez

zwierzęta, nowe narzędzia wspierające rozwój leków, oporność antybakteryjną (dwa

tematy) oraz wpływ medycyny na środowisko. Budżet przeznaczony na dotacje dla

potencjalnych beneficjentów wynosi w tym roku około 170 mln Euro. Aplikacje

przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014 roku.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: 

http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-pozyskiwaniu-

funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/ 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Innovative Medicines Initiative (IMI)

IMI to partnerstwo publiczno-prywatne powstałe we współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej

Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest to największe tego typu

przedsięwzięcie na świecie. Celem IMI jest poprawa warunków dla innowacji farmaceutycznych w

Europie poprzez wspieranie współpracy miedzy ekspertami z sektora publicznego oraz

prywatnego, a także zwiększenie zaangażowania środowiska akademickiego w projekty

badawcze. Unia Europejska wsparła dotąd projekt badawczy IMI kwotą 1 mld €, natomiast firmy

członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA)

przekazały równowartość tej kwoty w postaci ekwiwalentu rzeczowego.

IMI wspiera obecnie 42 projekty, z czego wiele już dziś odnosi znaczące sukcesy w różnych

dziedzinach medycyny. Projekty wspierane przez IMI maja na celu rozwiązywanie największych

wyzwań w procesie tworzenia i rozwoju leków, tak aby przyspieszyć powstawanie

bezpieczniejszych dla pacjentów i skuteczniejszych metod leczenia.

Wiecej informacji na temat IMI:  www.imi.europa.eu
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IMI 11 nabor na wnioski o dotacje: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-

11                                    

Zapraszamy do śledzenia IMI na Twitterze: @IMI_JU

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 32

działające w Polsce wiodące firmy sektora farmaceutycznego, prowadzące działalność

badawczo-rozwojową i produkujące leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. INFARMA jest

członkiem European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Więcej informacji nt. INFARMY: www.infarma.pl

 

Projekt BASTION

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest wielodyscyplinarnym

projektem w obszarze wsparcia potencjału naukowego, dofinansowanym przez Komisję. Celem

przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego (WUM)w dziedzinie onkologii doświadczalnej, a zadaniem ‒ skrócenie drogi między

odkryciem naukowym a wykorzystaniem go w praktyce klinicznej. Badania naukowe koncentrują

się w szczególności na personalizowanej onkologii oraz opracowywaniu diagnostycznych i

terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Projekt obejmuje

współdziałanie dziesięciu grup badawczych WUM, reprezentowanych przez ponad stu

pracowników naukowych, prowadzących badania w dziedzinie onkologii we współpracy z

klinikami oraz innymi instytutami naukowymi.

Więcej o projekcie BASTION: www.bastion.wum.edu.pl
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Jak zdobyć 170 mln € na badania biomedyczne?
Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine Institute (IMI), w ramach

którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Aby wesprzeć polskich naukowców i rodzime

instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint

Undertaking, Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu

BASTION realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję

poświęconą sposobom aplikowania o te środki.

Dział: Ekonomia, biznes i finanse (/pr/dzial/14/Ekonomia.biznes.i.finanse_1.html)

INFARMA (/pr/zrodlo/2615/INFARMA_1.html)

— 17 stycznia 2014 14:00
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Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine Institute (IMI), w

ramach którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Aby wesprzeć polskich

naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm

Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej Federacji Przemysłu i

Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION realizowanego na Warszawskim

Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję poświęconą sposobom aplikowania o te

środki.

IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach

partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem

farmaceutycznym. Dzięki współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i

Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest jedyna w swoim rodzaju współpraca firm

farmaceutycznych nad innowacjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna współpraca sektora publicznego

oraz prywatnego są w stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku innowacyjnych leków, a także

bezpośrednio przełożyć się na poprawę sytuacji pacjentów. Te same działania prowadzone osobno nie

rozwiążą wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejszy system ochrony zdrowia.

Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym, oczywistym dla

nas krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z Komisją Europejską z łącznym

budżetem 3 mld €. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2 będzie wykorzystana także przez polskich badaczy –

powiedziała Magda Chlebus, Director Science Policy, EFPIA.

Projekt IMI oraz jego druga odsłona - IMI2 - to doskonała okazja do połączenia sił wielu różnych

podmiotów, w tym działów medycznych oraz R&D, w dążeniu do wspólnego celu - poprawy jakości

zdrowia publicznego. Partnerstwo publiczno-prywatne okazało się doskonałym rozwiązaniem

POLECANE

Windows (/ftp/pc.html) | Gry (/ftp/gry.html) | Mobile

(/ftp/mobile.html) | Linux (/ftp/linux.html)

Download

UVK (Ultra Virus Killer) 6.0.0.0

(/ftp/uvk.ultra.virus.killer.html)
(/ftp/uvk.ultra.virus.killer.html) UVK

(Ultra Virus Killer) to strażnik systemu

oraz narzędzie do jego naprawy.

Cechuje go dość...

UVK (Ultra Virus Killer) Portable 6.0.0.0

(/ftp/uvk.ultra.virus.killer.portable.html)

BATExpert 1.1.0.2 (/ftp/batexpert.html)

BATExpert Portable 1.1.0.2

(/ftp/batexpert.portable.html)

ApHeMo 2.6.0.16 (/ftp/aphemo.html)

0Poleć

Rejestracja Utw órz konto lub Zaloguj się, aby

zobaczyć, co robią Tw oi znajomi.

Nowy cyberprzestępczy atak na klientow banku BZ

WBK

Jedna osoba to poleca.

GTA 5 dla PC w przesprzedaży. Mamy też

screenshoty!

6 osób poleca to.

Jak zaktualizować sterowniki w  systemach

Windows?

Jedna osoba to poleca.

Wty czka społecznościowa Facebooka

Co chciałbyś dzisiaj znaleźć?  SZUKAJ



wspierającym ośrodki R&D w Europie. Dzięki niemu dużo łatwiej pokonać przeszkody i podjąć wyzwania

stawiane przed środowiskiem naukowym i aktorami polityki ochrony zdrowia.

Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla pacjentów. Wciąż

jednak istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze pozostają bezradni. Dlatego

właśnie tak istotna jest ciągła praca nad innowacyjnymi lekami, szczepionkami i terapiami. Wśród

najważniejszych obszarów terapeutycznych wspieranych przez granty IMI oraz IMI2, należą choroby

nowotworowe, wzrastająca antybiotykooporność bakterii, czy choroba Alzheimera.

Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają ogromny potencjał,

który warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu IMI. Jako INFARMA jesteśmy

przekonani, że bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego ze świetnie przygotowanymi przedstawicielami

polskiej nauki przyniesie znakomite efekty, a w dalszej perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa

IMI doskonale wpisuje się również w plany polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest

priorytetem w nowej perspektywie finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost

gospodarczy ma być trwały i generować wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa – powiedział Paweł

Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMA. 

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów, na

które IMI miało do rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich, ponad 700 milionów €,

do Polski trafiło niespełna 0,1% tej kwoty, czyli niecałe 700 tysięcy €. Co więcej, na 40 realizowane z

tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech uczestniczyły jednostki naukowe z naszego kraju. Daleko

nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jakimi są Brytyjczycy, którzy za

pieniądze z grantów IMI przeprowadzili uczestniczą we wszystkich projektach IMI i uzyskali już ponad

160 milinów €.

Stąd właśnie zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu funduszy na

badania biomedyczne z IMI. Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych beneficjentów, ale też

wytłumaczyć ewentualne wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji niezbędnej do przygotowania zgłoszenia.

Wierzę, że współpraca i zaangażowanie IMI, EFPIA, INFARMY oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

pomoże w skutecznym dotarciu do badaczy i udowodni, jak wiele mają oni do zaoferowania światu nauki –

dodał Paweł Sztwiertnia.

Polska ma silną tradycję w badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić naukowców z

uniwersytetów, instytutów naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak również

przedstawicieli grup pacjentów, do składania podań do udziału w nowych, ciekawych projektach w

ramach jedenastego naboru wniosków o dotacje.

Poprzez uczestnictwo w projektach Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze uniwersyteccy mają unikatową

szansą na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także na realizację badań biomedycznych nad

lekami przyszłości na najwyższym poziomie – powiedziała Magda Gunn, PhD Scientific Project Manager w

IMI.

Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które mogą mieć realny wpływ na przebieg całego

procesu badawczego, są niezwykle cennym wsparciem dla polskich badaczy. Rzeczywistość, w której się

dziś znajdują to brak specjalizacji oraz brak jednoznacznie określonych mechanizmów wsparcia ze strony

państwa.

Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI mogę stwierdzić, iż

są to projekty o najwyższym stopniu innowacyjności, choć - trzeba być tego świadomym - iż są one wymagające

pod względem organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój nauki na Warszawskim Uniwersytecie

Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty badawcze o dużym zasięgu gdzie każdy zespół wnosi swoją

specjalizację stanowią przyszłość nauki. Aby uprawiać naukę na najwyższym światowym poziomie musimy, jako

polscy naukowcy stać się liczącymi uczestnikami takich inicjatyw – powiedział prof. dr hab. n. med. Sławomir

Majewski Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Warszawski Uniwersytet Medyczny, Projekt

BASTION

W ramach jedenastu konkursów IMI1 w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i

prywatnych łącznie zainwestowanych zostanie około 2 mld euro. Jedenasta już tura naboru wniosków,

która ogłoszona została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8 obszarów: artretyzm, choroba Alzheimera,

onkologia, choroby przenoszone przez zwierzęta, nowe narzędzia wspierające rozwój leków, oporność

antybakteryjną (dwa tematy) oraz wpływ medycyny na środowisko. Budżet przeznaczony na dotacje dla

potencjalnych beneficjentów wynosi w tym roku około 170 mln Euro. Aplikacje przyjmowane będą do 8

kwietnia 2014 roku.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: 
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INFORMACJE DODATKOWE:

Innovative Medicines Initiative (IMI)

IMI to partnerstwo publiczno-prywatne powstałe we współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej

Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest to największe tego typu

przedsięwzięcie na świecie. Celem IMI jest poprawa warunków dla innowacji farmaceutycznych w Europie

poprzez wspieranie współpracy miedzy ekspertami z sektora publicznego oraz prywatnego, a także

zwiększenie zaangażowania środowiska akademickiego w projekty badawcze. Unia Europejska wsparła

dotąd projekt badawczy IMI kwotą 1 mld €, natomiast firmy członkowskie Europejskiej Federacji

Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) przekazały równowartość tej kwoty w postaci

ekwiwalentu rzeczowego.

IMI wspiera obecnie 42 projekty, z czego wiele już dziś odnosi znaczące sukcesy w różnych dziedzinach

medycyny. Projekty wspierane przez IMI maja na celu rozwiązywanie największych wyzwań w procesie

tworzenia i rozwoju leków, tak aby przyspieszyć powstawanie bezpieczniejszych dla pacjentów i

skuteczniejszych metod leczenia.

Wiecej informacji na temat IMI:  www.imi.europa.eu (http://www.imi.europa.eu/)

IMI 11 nabor na wnioski o dotacje: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-11

(http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-11)                                    

Zapraszamy do śledzenia IMI na Twitterze: @IMI_JU

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 32 działające w

Polsce wiodące firmy sektora farmaceutycznego, prowadzące działalność badawczo-rozwojową i

produkujące leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. INFARMA jest członkiem European Federation

of the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Więcej informacji nt. INFARMY: www.infarma.pl (http://www.infarma.pl/)

 

Projekt BASTION

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest wielodyscyplinarnym projektem w

obszarze wsparcia potencjału naukowego, dofinansowanym przez Komisję. Celem przedsięwzięcia jest

zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)w dziedzinie

onkologii doświadczalnej, a zadaniem ‒ skrócenie drogi między odkryciem naukowym a wykorzystaniem

go w praktyce klinicznej. Badania naukowe koncentrują się w szczególności na personalizowanej

onkologii oraz opracowywaniu diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do

indywidualnych potrzeb chorych. Projekt obejmuje współdziałanie dziesięciu grup badawczych WUM,

reprezentowanych przez ponad stu pracowników naukowych, prowadzących badania w dziedzinie

onkologii we współpracy z klinikami oraz innymi instytutami naukowymi.

Więcej o projekcie BASTION: www.bastion.wum.edu.pl (http://www.bastion.wum.edu.pl/)
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Uniwersytecie Medycznym zorganizowali 
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aplikowania o te środki.
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Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine Institute (IMI), w

ramach którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Aby wesprzeć polskich
naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm

Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej Federacji Przemysłu i

Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION realizowanego na Warszawskim

Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję poświęconą sposobom aplikowania o te

środki.

IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach

partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym.

Dzięki współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń

Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest jedyna w swoim rodzaju współpraca firm farmaceutycznych nad

innowacjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna współpraca sektora publicznego oraz prywatnego są w

stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku innowacyjnych leków, a także bezpośrednio przełożyć się na

poprawę sytuacji pacjentów. Te same działania prowadzone osobno nie rozwiążą wyzwań, przed jakimi stoi
dzisiejszy system ochrony zdrowia.
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Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym,
oczywistym dla nas krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z
Komisją Europejską z łącznym budżetem 3 mld €. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2 będzie

wykorzystana także przez polskich badaczy – powiedziała Magda Chlebus, Director Science Policy,

EFPIA.

Projekt IMI oraz jego druga odsłona - IMI2 - to doskonała okazja do połączenia sił wielu różnych

podmiotów, w tym działów medycznych oraz R&D, w dążeniu do wspólnego celu - poprawy jakości

zdrowia publicznego. Partnerstwo publiczno-prywatne okazało się doskonałym rozwiązaniem wspierającym

ośrodki R&D w Europie. Dzięki niemu dużo łatwiej pokonać przeszkody i podjąć wyzwania stawiane przed

środowiskiem naukowym i aktorami polityki ochrony zdrowia.

Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla pacjentów. Wciąż

jednak istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze pozostają bezradni. Dlatego właśnie

tak istotna jest ciągła praca nad innowacyjnymi lekami, szczepionkami i terapiami. Wśród najważniejszych

obszarów terapeutycznych wspieranych przez granty IMI oraz IMI2, należą choroby nowotworowe,
wzrastająca antybiotykooporność bakterii, czy choroba Alzheimera.

Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają ogromny

potencjał, który warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu IMI. Jako
INFARMA jesteśmy przekonani, że bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego ze świetnie

przygotowanymi przedstawicielami polskiej nauki przyniesie znakomite efekty, a w dalszej
perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa IMI doskonale wpisuje się również w

plany polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest priorytetem w nowej
perspektywie finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost
gospodarczy ma być trwały i generować wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa – powiedział

Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMA. 

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów, na które
IMI miało do rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich, ponad 700 milionów €, do

Polski trafiło niespełna 0,1% tej kwoty, czyli niecałe 700 tysięcy €. Co więcej, na 40 realizowane z tych
pieniędzy projekty, w zaledwie czterech uczestniczyły jednostki naukowe z naszego kraju. Daleko nam do

pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jakimi są Brytyjczycy, którzy za pieniądze z
grantów IMI przeprowadzili uczestniczą we wszystkich projektach IMI i uzyskali już ponad 160 milinów €.

Stąd właśnie zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu funduszy na badania

biomedyczne z IMI. Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych beneficjentów, ale też
wytłumaczyć ewentualne wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji niezbędnej do przygotowania

zgłoszenia. Wierzę, że współpraca i zaangażowanie IMI, EFPIA, INFARMY oraz Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego pomoże w skutecznym dotarciu do badaczy i udowodni, jak wiele mają oni
do zaoferowania światu nauki – dodał Paweł Sztwiertnia.

Polska ma silną tradycję w badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić naukowców z

uniwersytetów, instytutów naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak również przedstawicieli
grup pacjentów, do składania podań do udziału w nowych, ciekawych projektach w ramach jedenastego

naboru wniosków o dotacje.

Poprzez uczestnictwo w projektach Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze uniwersyteccy mają
unikatową szansą na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także na realizację

badań biomedycznych nad lekami przyszłości na najwyższym poziomie – powiedziała Magda Gunn, PhD
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Scientific Project Manager w IMI.

Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które mogą mieć realny wpływ na przebieg całego procesu
badawczego, są niezwykle cennym wsparciem dla polskich badaczy. Rzeczywistość, w której się dziś

znajdują to brak specjalizacji oraz brak jednoznacznie określonych mechanizmów wsparcia ze strony
państwa.

Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI mogę

stwierdzić, iż są to projekty o najwyższym stopniu innowacyjności, choć - trzeba być tego świadomym
- iż są one wymagające pod względem organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój nauki

na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty badawcze o dużym
zasięgu gdzie każdy zespół wnosi swoją specjalizację stanowią przyszłość nauki. Aby uprawiać naukę

na najwyższym światowym poziomie musimy, jako polscy naukowcy stać się liczącymi uczestnikami
takich inicjatyw – powiedział prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski Prorektor do spraw Nauki i

Współpracy z Zagranicą Warszawski Uniwersytet Medyczny, Projekt BASTION

W ramach jedenastu konkursów IMI1 w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i
prywatnych łącznie zainwestowanych zostanie około 2 mld euro. Jedenasta już tura naboru wniosków,
która ogłoszona została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8 obszarów: artretyzm, choroba

Alzheimera, onkologia, choroby przenoszone przez zwierzęta, nowe narzędzia wspierające rozwój
leków, oporność antybakteryjną (dwa tematy) oraz wpływ medycyny na środowisko. Budżet

przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi w tym roku około 170 mln Euro.
Aplikacje przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014 roku.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: 

http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-pozyskiwaniu-funduszy-na-

badania-biomedyczne-z-imi/ 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Innovative Medicines Initiative (IMI)

IMI to partnerstwo publiczno-prywatne powstałe we współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej

Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie

na świecie. Celem IMI jest poprawa warunków dla innowacji farmaceutycznych w Europie poprzez

wspieranie współpracy miedzy ekspertami z sektora publicznego oraz prywatnego, a także zwiększenie
zaangażowania środowiska akademickiego w projekty badawcze. Unia Europejska wsparła dotąd projekt

badawczy IMI kwotą 1 mld €, natomiast firmy członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i

Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) przekazały równowartość tej kwoty w postaci ekwiwalentu

rzeczowego.

IMI wspiera obecnie 42 projekty, z czego wiele już dziś odnosi znaczące sukcesy w różnych dziedzinach

medycyny. Projekty wspierane przez IMI maja na celu rozwiązywanie największych wyzwań w procesie
tworzenia i rozwoju leków, tak aby przyspieszyć powstawanie bezpieczniejszych dla pacjentów i

skuteczniejszych metod leczenia.

Wiecej informacji na temat IMI:  www.imi.europa.eu
IMI 11 nabor na wnioski o dotacje: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-11                                    
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Zapraszamy do śledzenia IMI na Twitterze: @IMI_JU

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 32 działające w

Polsce wiodące firmy sektora farmaceutycznego, prowadzące działalność badawczo-rozwojową i

produkujące leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. INFARMA jest członkiem European Federation of
the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Więcej informacji nt. INFARMY: www.infarma.pl

 

Projekt BASTION

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest wielodyscyplinarnym projektem w

obszarze wsparcia potencjału naukowego, dofinansowanym przez Komisję. Celem przedsięwzięcia jest

zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)w dziedzinie

onkologii doświadczalnej, a zadaniem ‒ skrócenie drogi między odkryciem naukowym a wykorzystaniem go
w praktyce klinicznej. Badania naukowe koncentrują się w szczególności na personalizowanej onkologii oraz

opracowywaniu diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb

chorych. Projekt obejmuje współdziałanie dziesięciu grup badawczych WUM, reprezentowanych przez
ponad stu pracowników naukowych, prowadzących badania w dziedzinie onkologii we współpracy z

klinikami oraz innymi instytutami naukowymi.

Więcej o projekcie BASTION: www.bastion.wum.edu.pl

źródło: netPR.pl
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Jak zdobyć 170 mln € na badania biomedyczne?
Napisany przez M-S-M, dnia 2014-01-20 09:09:13

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine Institute
(IMI), w ramach którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne.

Aby wesprzeć polskich naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm

Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń

Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

zorganizowali konferencję poświęconą sposobom aplikowania o te środki.

IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach partnerstwa

publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym. Dzięki współpracy

Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest

jedyna w swoim rodzaju współpraca firm farmaceutycznych nad innowacjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna

współpraca sektora publicznego oraz prywatnego są w stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku

innowacyjnych leków, a także bezpośrednio przełożyć się na poprawę sytuacji pacjentów. Te same działania

prowadzone osobno nie rozwiążą wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejszy system ochrony zdrowia.

Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym, oczywistym dla nas

krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z Komisją Europejską z łącznym budżetem 3 mld

€. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2 będzie wykorzystana także przez polskich badaczy – powiedziała Magda

Chlebus, Director Science Policy, EFPIA.

Projekt IMI oraz jego druga odsłona - IMI2 - to doskonała okazja do połączenia sił wielu różnych podmiotów, w tym

działów medycznych oraz R&D, w dążeniu do wspólnego celu - poprawy jakości zdrowia publicznego. Partnerstwo

publiczno-prywatne okazało się doskonałym rozwiązaniem wspierającym ośrodki R&D w Europie. Dzięki niemu dużo

łatwiej pokonać przeszkody i podjąć wyzwania stawiane przed środowiskiem naukowym i aktorami polityki ochrony

zdrowia.

Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla pacjentów. Wciąż jednak

istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze pozostają bezradni. Dlatego właśnie tak istotna

jest ciągła praca nad innowacyjnymi lekami, szczepionkami i terapiami. Wśród najważniejszych obszarów

terapeutycznych wspieranych przez granty IMI oraz IMI2, należą choroby nowotworowe, wzrastająca

antybiotykooporność bakterii, czy choroba Alzheimera.

Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają ogromny potencjał, który

warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu IMI. Jako INFARMA jesteśmy przekonani, że

bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego ze świetnie przygotowanymi przedstawicielami polskiej nauki przyniesie

znakomite efekty, a w dalszej perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa IMI doskonale wpisuje się

również w plany polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest priorytetem w nowej perspektywie

finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost gospodarczy ma być trwały i generować

wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa – powiedział Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMA. 

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów, na które IMI miało

do rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich, ponad 700 milionów €, do Polski trafiło niespełna

0,1% tej kwoty, czyli niecałe 700 tysięcy €. Co więcej, na 40 realizowane z tych pieniędzy projekty, w zaledwie

czterech uczestniczyły jednostki naukowe z naszego kraju. Daleko nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na

badania naukowe jakimi są Brytyjczycy, którzy za pieniądze z grantów IMI przeprowadzili uczestniczą we

wszystkich projektach IMI i uzyskali już ponad 160 milinów €.

Stąd właśnie zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu funduszy na badania

biomedyczne z IMI. Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych beneficjentów, ale też wytłumaczyć

ewentualne wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji niezbędnej do przygotowania zgłoszenia. Wierzę, że współpraca

i zaangażowanie IMI, EFPIA, INFARMY oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pomoże w skutecznym dotarciu do

badaczy i udowodni, jak wiele mają oni do zaoferowania światu nauki – dodał Paweł Sztwiertnia.

Polska ma silną tradycję w badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić naukowców z uniwersytetów,

instytutów naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak również przedstawicieli grup pacjentów, do

składania podań do udziału w nowych, ciekawych projektach w ramach jedenastego naboru wniosków o dotacje.

Poprzez uczestnictwo w projektach Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze uniwersyteccy mają unikatową szansą

na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także na realizację badań biomedycznych nad lekami

przyszłości na najwyższym poziomie – powiedziała Magda Gunn, PhD Scientific Project Manager w IMI.

Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które mogą mieć realny wpływ na przebieg całego procesu

badawczego, są niezwykle cennym wsparciem dla polskich badaczy. Rzeczywistość, w której się dziś znajdują to

brak specjalizacji oraz brak jednoznacznie określonych mechanizmów wsparcia ze strony państwa.
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Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI mogę stwierdzić, iż są to

projekty o najwyższym stopniu innowacyjności, choć - trzeba być tego świadomym - iż są one wymagające pod względem

organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wiem, iż

ponadnarodowe projekty badawcze o dużym zasięgu gdzie każdy zespół wnosi swoją specjalizację stanowią przyszłość

nauki. Aby uprawiać naukę na najwyższym światowym poziomie musimy, jako polscy naukowcy stać się liczącymi

uczestnikami takich inicjatyw – powiedział prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski Prorektor do spraw Nauki i

Współpracy z Zagranicą Warszawski Uniwersytet Medyczny, Projekt BASTION W ramach jedenastu konkursów IMI1

w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych łącznie zainwestowanych zostanie

około 2 mld euro.

Jedenasta już tura naboru wniosków, która ogłoszona została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8 obszarów:

artretyzm, choroba Alzheimera, onkologia, choroby przenoszone przez zwierzęta, nowe narzędzia wspierające

rozwój leków, oporność antybakteryjną (dwa tematy) oraz wpływ medycyny na środowisko. Budżet

przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi w tym roku około 170 mln Euro. Aplikacje

przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014 roku. Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: 

http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-pozyskiwaniu-funduszy-na-

badania-biomedyczne-z-imi/
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Wiadomości Branżowe

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine Institute

(IMI), w ramach którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Aby wesprzeć

polskich naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców

Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej

Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION

realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję

poświęconą sposobom aplikowania o te środki.

IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach

partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem

farmaceutycznym. Dzięki współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i

Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest jedyna w swoim rodzaju współpraca firm

farmaceutycznych nad innowacjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna współpraca sektora

publicznego oraz prywatnego są w stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku

innowacyjnych leków, a także bezpośrednio przełożyć się na poprawę sytuacji pacjentów. Te

same działania prowadzone osobno nie rozwiążą wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejszy system

ochrony zdrowia.

Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym,

oczywistym dla nas krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z

Komisją Europejską z łącznym budżetem 3 mld €. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2

będzie wykorzystana także przez polskich badaczy – powiedziała Magda Chlebus, Director

Science Policy, EFPIA.

Projekt IMI oraz jego druga odsłona - IMI2 - to doskonała okazja do połączenia sił wielu różnych

podmiotów, w tym działów medycznych oraz R&D, w dążeniu do wspólnego celu - poprawy

jakości zdrowia publicznego. Partnerstwo publiczno-prywatne okazało się doskonałym

rozwiązaniem wspierającym ośrodki R&D w Europie. Dzięki niemu dużo łatwiej pokonać

przeszkody i podjąć wyzwania stawiane przed środowiskiem naukowym i aktorami polityki

ochrony zdrowia.

Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla pacjentów.

Wciąż jednak istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze pozostają

bezradni. Dlatego właśnie tak istotna jest ciągła praca nad innowacyjnymi lekami, szczepionkami i

terapiami. Wśród najważniejszych obszarów terapeutycznych wspieranych przez granty IMI oraz

IMI2, należą choroby nowotworowe, wzrastająca antybiotykooporność bakterii, czy choroba

Alzheimera.

Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają

ogromny potencjał, który warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu

IMI. Jako INFARMA jesteśmy przekonani, że bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego ze

świetnie przygotowanymi przedstawicielami polskiej nauki przyniesie znakomite efekty, a w dalszej

Jak zdobyć 170 mln € na badania biomedyczne?

January 17, 2014
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perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa IMI doskonale wpisuje się również w

plany polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest priorytetem w nowej

perspektywie finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost

gospodarczy ma być trwały i generować wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa –

powiedział Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMA. 

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów,

na które IMI miało do rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich, ponad 700

milionów €, do Polski trafiło niespełna 0,1% tej kwoty, czyli niecałe 700 tysięcy €. Co więcej, na 40

realizowane z tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech uczestniczyły jednostki naukowe z

naszego kraju. Daleko nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jakimi są

Brytyjczycy, którzy za pieniądze z grantów IMI przeprowadzili uczestniczą we wszystkich

projektach IMI i uzyskali już ponad 160 milinów €.

Stąd właśnie zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu funduszy na

badania biomedyczne z IMI. Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych

beneficjentów, ale też wytłumaczyć ewentualne wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji

niezbędnej do przygotowania zgłoszenia. Wierzę, że współpraca i zaangażowanie IMI, EFPIA,

INFARMY oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pomoże w skutecznym dotarciu do

badaczy i udowodni, jak wiele mają oni do zaoferowania światu nauki – dodał Paweł Sztwiertnia.

Polska ma silną tradycję w badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić naukowców

z uniwersytetów, instytutów naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak również

przedstawicieli grup pacjentów, do składania podań do udziału w nowych, ciekawych projektach w

ramach jedenastego naboru wniosków o dotacje.

Poprzez uczestnictwo w projektach Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze uniwersyteccy

mają unikatową szansą na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także na

realizację badań biomedycznych nad lekami przyszłości na najwyższym poziomie – powiedziała

Magda Gunn, PhD Scientific Project Manager w IMI.

Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które mogą mieć realny wpływ na przebieg

całego procesu badawczego, są niezwykle cennym wsparciem dla polskich badaczy.

Rzeczywistość, w której się dziś znajdują to brak specjalizacji oraz brak jednoznacznie

określonych mechanizmów wsparcia ze strony państwa.

Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI

mogę stwierdzić, iż są to projekty o najwyższym stopniu innowacyjności, choć - trzeba być tego

świadomym - iż są one wymagające pod względem organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna

za rozwój nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty

badawcze o dużym zasięgu gdzie każdy zespół wnosi swoją specjalizację stanowią przyszłość

nauki. Aby uprawiać naukę na najwyższym światowym poziomie musimy, jako polscy naukowcy

stać się liczącymi uczestnikami takich inicjatyw – powiedział prof. dr hab. n. med. Sławomir

Majewski Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Warszawski Uniwersytet

Medyczny, Projekt BASTION

W ramach jedenastu konkursów IMI1 w projekty badawcze realizowane przez partnerów

publicznych i prywatnych łącznie zainwestowanych zostanie około 2 mld euro. Jedenasta już
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tura naboru wniosków, która ogłoszona została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8

obszarów: artretyzm, choroba Alzheimera, onkologia, choroby przenoszone przez

zwierzęta, nowe narzędzia wspierające rozwój leków, oporność antybakteryjną (dwa

tematy) oraz wpływ medycyny na środowisko. Budżet przeznaczony na dotacje dla

potencjalnych beneficjentów wynosi w tym roku około 170 mln Euro. Aplikacje

przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014 roku.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: 

http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-pozyskiwaniu-

funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/  

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Innovative Medicines Initiative (IMI)

IMI to partnerstwo publiczno-prywatne powstałe we współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej

Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest to największe tego typu

przedsięwzięcie na świecie. Celem IMI jest poprawa warunków dla innowacji farmaceutycznych w

Europie poprzez wspieranie współpracy miedzy ekspertami z sektora publicznego oraz

prywatnego, a także zwiększenie zaangażowania środowiska akademickiego w projekty

badawcze. Unia Europejska wsparła dotąd projekt badawczy IMI kwotą 1 mld €, natomiast firmy

członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA)

przekazały równowartość tej kwoty w postaci ekwiwalentu rzeczowego.

IMI wspiera obecnie 42 projekty, z czego wiele już dziś odnosi znaczące sukcesy w różnych

dziedzinach medycyny. Projekty wspierane przez IMI maja na celu rozwiązywanie największych

wyzwań w procesie tworzenia i rozwoju leków, tak aby przyspieszyć powstawanie

bezpieczniejszych dla pacjentów i skuteczniejszych metod leczenia.

Wiecej informacji na temat IMI:  www.imi.europa.eu

IMI 11 nabor na wnioski o dotacje: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-

11                                     

Zapraszamy do śledzenia IMI na Twitterze: @IMI_JU

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 32

działające w Polsce wiodące firmy sektora farmaceutycznego, prowadzące działalność

badawczo-rozwojową i produkujące leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. INFARMA jest

członkiem European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Więcej informacji nt. INFARMY: www.infarma.pl

 

Projekt BASTION

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest wielodyscyplinarnym

projektem w obszarze wsparcia potencjału naukowego, dofinansowanym przez Komisję. Celem
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przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego (WUM)w dziedzinie onkologii doświadczalnej, a zadaniem ‒ skrócenie drogi między

odkryciem naukowym a wykorzystaniem go w praktyce klinicznej. Badania naukowe koncentrują

się w szczególności na personalizowanej onkologii oraz opracowywaniu diagnostycznych i

terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Projekt obejmuje

współdziałanie dziesięciu grup badawczych WUM, reprezentowanych przez ponad stu

pracowników naukowych, prowadzących badania w dziedzinie onkologii we współpracy z

klinikami oraz innymi instytutami naukowymi.

Więcej o projekcie BASTION: www.bastion.wum.edu.pl

Źródło INFARMA. Dostarczył netPR.pl
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Jak zdobyć 170 mln € na badania biomedyczne?

2014.01.17 MSLGROUP

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative

Medicine Institute (IMI), w ramach którego można otrzymać dotacje na

badania biomedyczne. Aby wesprzeć polskich naukowców i rodzime

instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm

Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej Federacji

Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu

BASTION realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

zorganizowali konferencję poświęconą sposobom aplikowania o te środki.

IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający na

zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a

przemysłem farmaceutycznym. Dzięki współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji

Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest jedyna w swoim rodzaju

współpraca firm farmaceutycznych nad innowacjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna

współpraca sektora publicznego oraz prywatnego są w stanie przynieść realne zmiany i

postęp na rynku innowacyjnych leków, a także bezpośrednio przełożyć się na poprawę

sytuacji pacjentów. Te same działania prowadzone osobno nie rozwiążą wyzwań, przed jakimi

stoi dzisiejszy system ochrony zdrowia.

Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym,

oczywistym dla nas krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z

Komisją Europejską z łącznym budżetem 3 mld €. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2 będzie

wykorzystana także przez polskich badaczy – powiedziała Magda Chlebus, Director Science Policy,

EFPIA.

Projekt IMI oraz jego druga odsłona - IMI2 - to doskonała okazja do połączenia sił wielu

różnych podmiotów, w tym działów medycznych oraz R&D, w dążeniu do wspólnego celu -

poprawy jakości zdrowia publicznego. Partnerstwo publiczno-prywatne okazało się

doskonałym rozwiązaniem wspierającym ośrodki R&D w Europie. Dzięki niemu dużo łatwiej

pokonać przeszkody i podjąć wyzwania stawiane przed środowiskiem naukowym i aktorami

polityki ochrony zdrowia.

Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla

pacjentów. Wciąż jednak istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze

pozostają bezradni. Dlatego właśnie tak istotna jest ciągła praca nad innowacyjnymi lekami,

szczepionkami i terapiami. Wśród najważniejszych obszarów terapeutycznych wspieranych

przez granty IMI oraz IMI2, należą choroby nowotworowe, wzrastająca antybiotykooporność

bakterii, czy choroba Alzheimera.

Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają

ogromny potencjał, który warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu

IMI. Jako INFARMA jesteśmy przekonani, że bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego ze

świetnie przygotowanymi przedstawicielami polskiej nauki przyniesie znakomite efekty, a w dalszej

perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa IMI doskonale wpisuje się również w

plany polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest priorytetem w nowej

perspektywie finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost

gospodarczy ma być trwały i generować wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa – powiedział

Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMA. 
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Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu

grantów, na które IMI miało do rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich,

ponad 700 milionów €, do Polski trafiło niespełna 0,1% tej kwoty, czyli niecałe 700 tysięcy €.

Co więcej, na 40 realizowane z tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech uczestniczyły

jednostki naukowe z naszego kraju. Daleko nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na

badania naukowe jakimi są Brytyjczycy, którzy za pieniądze z grantów IMI przeprowadzili

uczestniczą we wszystkich projektach IMI i uzyskali już ponad 160 milinów €.

Stąd właśnie zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu funduszy

na badania biomedyczne z IMI. Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych

beneficjentów, ale też wytłumaczyć ewentualne wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji

niezbędnej do przygotowania zgłoszenia. Wierzę, że współpraca i zaangażowanie IMI, EFPIA,

INFARMY oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pomoże w skutecznym dotarciu do

badaczy i udowodni, jak wiele mają oni do zaoferowania światu nauki – dodał Paweł Sztwiertnia.

Polska ma silną tradycję w badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić

naukowców z uniwersytetów, instytutów naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw,

jak również przedstawicieli grup pacjentów, do składania podań do udziału w nowych,

ciekawych projektach w ramach jedenastego naboru wniosków o dotacje. Poprzez uczestnictwo

w projektach Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze uniwersyteccy mają unikatową szansą

na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także na realizację badań biomedycznych

nad lekami przyszłości na najwyższym poziomie – powiedziała Magda Gunn, PhD Scientific Project

Manager w IMI. Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które mogą mieć realny

wpływ na przebieg całego procesu badawczego, są niezwykle cennym wsparciem dla polskich

badaczy. Rzeczywistość, w której się dziś znajdują to brak specjalizacji oraz brak

jednoznacznie określonych mechanizmów wsparcia ze strony państwa.

Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI mogę

stwierdzić, iż są to projekty o najwyższym stopniu innowacyjności, choć - trzeba być tego

świadomym - iż są one wymagające pod względem organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna za

rozwój nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty

badawcze o dużym zasięgu gdzie każdy zespół wnosi swoją specjalizację stanowią przyszłość nauki.

Aby uprawiać naukę na najwyższym światowym poziomie musimy, jako polscy naukowcy stać się

liczącymi uczestnikami takich inicjatyw – powiedział prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski

Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Warszawski Uniwersytet Medyczny, Projekt

BASTION.

W ramach jedenastu konkursów IMI1 w projekty badawcze realizowane przez partnerów

publicznych i prywatnych łącznie zainwestowanych zostanie około 2 mld euro. Jedenasta już

tura naboru wniosków, która ogłoszona została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8

obszarów: artretyzm, choroba Alzheimera, onkologia, choroby przenoszone przez

zwierzęta, nowe narzędzia wspierające rozwój leków, oporność antybakteryjną (dwa

tematy) oraz wpływ medycyny na środowisko. Budżet przeznaczony na dotacje dla

potencjalnych beneficjentów wynosi w tym roku około 170 mln Euro. Aplikacje

przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014 roku.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: 

http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-

pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/

INFORMACJE DODATKOWE: Innovative Medicines Initiative (IMI) IMI to partnerstwo

publiczno-prywatne powstałe we współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji

Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest to największe tego typu

przedsięwzięcie na świecie. Celem IMI jest poprawa warunków dla innowacji

farmaceutycznych w Europie poprzez wspieranie współpracy miedzy ekspertami z sektora

publicznego oraz prywatnego, a także zwiększenie zaangażowania środowiska akademickiego

w projekty badawcze. Unia Europejska wsparła dotąd projekt badawczy IMI kwotą 1 mld €,

natomiast firmy członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń

Farmaceutycznych (EFPIA) przekazały równowartość tej kwoty w postaci ekwiwalentu

rzeczowego. IMI wspiera obecnie 42 projekty, z czego wiele już dziś odnosi znaczące sukcesy

w różnych dziedzinach medycyny. Projekty wspierane przez IMI maja na celu rozwiązywanie

największych wyzwań w procesie tworzenia i rozwoju leków, tak aby przyspieszyć

powstawanie bezpieczniejszych dla pacjentów i skuteczniejszych metod leczenia. Wiecej

informacji na temat IMI:  www.imi.europa.eu

IMI 11 nabor na wnioski o dotacje: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-

11                                    

Zapraszamy do śledzenia IMI na Twitterze: @IMI_JU Związek Pracodawców Innowacyjnych

Firm Farmaceutycznych INFARMA Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm

Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 32 działające w Polsce wiodące firmy sektora

farmaceutycznego, prowadzące działalność badawczo-rozwojową i produkujące leki

innowacyjne, w tym biotechnologiczne. INFARMA jest członkiem European Federation of the

Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Więcej informacji nt. INFARMY:

www.infarma.pl

Projekt BASTION BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest

wielodyscyplinarnym projektem w obszarze wsparcia potencjału naukowego, dofinansowanym

przez Komisję. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału badawczego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)w dziedzinie onkologii doświadczalnej, a

zadaniem ‒ skrócenie drogi między odkryciem naukowym a wykorzystaniem go w praktyce

klinicznej. Badania naukowe koncentrują się w szczególności na personalizowanej onkologii

oraz opracowywaniu diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do

indywidualnych potrzeb chorych. Projekt obejmuje współdziałanie dziesięciu grup badawczych

WUM, reprezentowanych przez ponad stu pracowników naukowych, prowadzących badania w

dziedzinie onkologii we współpracy z klinikami oraz innymi instytutami naukowymi. Więcej o

projekcie BASTION: www.bastion.wum.edu.pl
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Jak zdobyć 170 mln € na badania biomedyczne?

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine Institute (IMI), w ramach którego można
otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Aby wesprzeć polskich naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze Związku

Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej Federacji Przemysłu i
Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym zorganizowali konferencję poświęconą sposobom aplikowania o te środki.

IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach partnerstwa publiczno-
prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym. Dzięki współpracy Komisji Europejskiej i

Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest jedyna w swoim rodzaju współpraca
firm farmaceutycznych nad innowacjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna współpraca sektora publicznego oraz prywatnego
są w stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku innowacyjnych leków, a także bezpośrednio przełożyć się na poprawę

sytuacji pacjentów. Te same działania prowadzone osobno nie rozwiążą wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejszy system ochrony
zdrowia. Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym, oczywistym
dla nas krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z Komisją Europejską z łącznym
budżetem 3 mld €. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2 będzie wykorzystana także przez polskich badaczy –
powiedziała Magda Chlebus, Director Science Policy, EFPIA. Projekt IMI oraz jego druga odsłona - IMI2 - to doskonała
okazja do połączenia sił wielu różnych podmiotów, w tym działów medycznych oraz R&D, w dążeniu do wspólnego celu -
poprawy jakości zdrowia publicznego. Partnerstwo publiczno-prywatne okazało się doskonałym rozwiązaniem wspierającym
ośrodki R&D w Europie.

Dzięki niemu dużo łatwiej pokonać przeszkody i podjąć wyzwania stawiane przed środowiskiem naukowym i aktorami polityki
ochrony zdrowia. Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla pacjentów. Wciąż
jednak istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze pozostają bezradni. Dlatego właśnie tak istotna jest
ciągła praca nad innowacyjnymi lekami, szczepionkami i terapiami. Wśród najważniejszych obszarów terapeutycznych
wspieranych przez granty IMI oraz IMI2, należą choroby nowotworowe, wzrastająca antybiotykooporność bakterii, czy
choroba Alzheimera. Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają
ogromny potencjał, który warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu IMI. Jako INFARMA
jesteśmy przekonani, że bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego ze świetnie przygotowanymi przedstawicielami
polskiej nauki przyniesie znakomite efekty, a w dalszej perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa IMI
doskonale wpisuje się również w plany polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest priorytetem w
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nowej perspektywie finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost gospodarczy ma być
trwały i generować wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa – powiedział Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny
INFARMA.

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów, na które IMI miało do
rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich, ponad 700 milionów €, do Polski trafiło niespełna 0,1% tej
kwoty, czyli niecałe 700 tysięcy €. Co więcej, na 40 realizowane z tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech uczestniczyły
jednostki naukowe z naszego kraju. Daleko nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jakimi są
Brytyjczycy, którzy za pieniądze z grantów IMI przeprowadzili uczestniczą we wszystkich projektach IMI i uzyskali już ponad
160 milinów €. Stąd właśnie zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu funduszy na badania

biomedyczne z IMI. Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych beneficjentów, ale też wytłumaczyć
ewentualne wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji niezbędnej do przygotowania zgłoszenia. Wierzę, że
współpraca i zaangażowanie IMI, EFPIA, INFARMY oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pomoże w
skutecznym dotarciu do badaczy i udowodni, jak wiele mają oni do zaoferowania światu nauki – dodał Paweł Sztwiertnia.

Polska ma silną tradycję w badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić naukowców z uniwersytetów, instytutów
naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak również przedstawicieli grup pacjentów, do składania podań do udziału
w nowych, ciekawych projektach w ramach jedenastego naboru wniosków o dotacje. Poprzez uczestnictwo w projektach
Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze uniwersyteccy mają unikatową szansą na współpracę z najlepszymi
naukowcami z całej Europy, a także na realizację badań biomedycznych nad lekami przyszłości na najwyższym poziomie
– powiedziała Magda Gunn, PhD Scientific Project Manager w IMI. Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które
mogą mieć realny wpływ na przebieg całego procesu badawczego, są niezwykle cennym wsparciem dla polskich badaczy.
Rzeczywistość, w której się dziś znajdują to brak specjalizacji oraz brak jednoznacznie określonych mechanizmów wsparcia ze
strony państwa. Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI mogę
stwierdzić, iż są to projekty o najwyższym stopniu innowacyjności, choć - trzeba być tego świadomym - iż są one
wymagające pod względem organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój nauki na Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty badawcze o dużym zasięgu gdzie każdy zespół wnosi swoją
specjalizację stanowią przyszłość nauki. Aby uprawiać naukę na najwyższym światowym poziomie musimy, jako polscy
naukowcy stać się liczącymi uczestnikami takich inicjatyw – powiedział prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski Prorektor
do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Warszawski Uniwersytet Medyczny, Projekt BASTION W ramach jedenastu
konkursów IMI1 w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych łącznie zainwestowanych
zostanie około 2 mld euro.

Jedenasta już tura naboru wniosków, która ogłoszona została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8 obszarów: artretyzm,
choroba Alzheimera, onkologia, choroby przenoszone przez zwierzęta, nowe narzędzia wspierające rozwój leków,
oporność antybakteryjną (dwa tematy) oraz wpływ medycyny na środowisko. Budżet przeznaczony na dotacje dla
potencjalnych beneficjentów wynosi w tym roku około 170 mln Euro. Aplikacje przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014
roku.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie:  http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-
poswiecona-pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/

INFORMACJE DODATKOWE: Innovative Medicines Initiative (IMI) IMI to partnerstwo publiczno-prywatne
powstałe we współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA.
Jest to największe tego typu przedsięwzięcie na świecie. Celem IMI jest poprawa warunków dla innowacji farmaceutycznych w
Europie poprzez wspieranie współpracy miedzy ekspertami z sektora publicznego oraz prywatnego, a także zwiększenie
zaangażowania środowiska akademickiego w projekty badawcze. Unia Europejska wsparła dotąd projekt badawczy IMI
kwotą 1 mld €, natomiast firmy członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA)
przekazały równowartość tej kwoty w postaci ekwiwalentu rzeczowego. IMI wspiera obecnie 42 projekty, z czego wiele już
dziś odnosi znaczące sukcesy w różnych dziedzinach medycyny. Projekty wspierane przez IMI maja na celu rozwiązywanie
największych wyzwań w procesie tworzenia i rozwoju leków, tak aby przyspieszyć powstawanie bezpieczniejszych dla
pacjentów i skuteczniejszych metod leczenia. Wiecej informacji na temat IMI:  www.imi.europa.eu
IMI 11 nabor na wnioski o dotacje: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-11

Zapraszamy do śledzenia IMI na Twitterze: @IMI_JU Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
INFARMA Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 32 działające w Polsce

wiodące firmy sektora farmaceutycznego, prowadzące działalność badawczo-rozwojową i produkujące leki innowacyjne, w tym
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biotechnologiczne. INFARMA jest członkiem European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).
Więcej informacji nt. INFARMY: www.infarma.pl

Projekt BASTION BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest wielodyscyplinarnym projektem w
obszarze wsparcia potencjału naukowego, dofinansowanym przez Komisję. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału
badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)w dziedzinie onkologii doświadczalnej, a zadaniem ‒ skrócenie
drogi między odkryciem naukowym a wykorzystaniem go w praktyce klinicznej. Badania naukowe koncentrują się w
szczególności na personalizowanej onkologii oraz opracowywaniu diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do
indywidualnych potrzeb chorych. Projekt obejmuje współdziałanie dziesięciu grup badawczych WUM, reprezentowanych przez
ponad stu pracowników naukowych, prowadzących badania w dziedzinie onkologii we współpracy z klinikami oraz innymi
instytutami naukowymi. Więcej o projekcie BASTION: www.bastion.wum.edu.pl

Forum Farmacji i Medycyny

Copyright © 2014 All Rights Reserved.



3.2.2014 Jak zdobyć 170 mln na badania biomedyczne? - WPROST

http://www.wprost.pl/ar/432808/Jak-zdobyc-170-mln-na-badania-biomedyczne/ 1/12

Newsletter | Prenumerata | E-wydania | Mobile | RSS
Dołącz do nas:

    

BLOG Adama Szejnfelda: Niepodległość – dość gadania, czas na 
realizację
wprost.pl/blogi/adam_sze…

Tygodnik WPROST @TygodnikWPROST

Waszczykowski: Tusk od dawna nie interesował się Ukrainą
 wprost.pl/ar/434788/Wasz…

Tygodnik WPROST @TygodnikWPROST

Pokaż podsumowanie

Iglicka-Okólska: ZUS jest bankrutem i nie da go się uratować
wprost.pl/ar/434794/Igli…

Tygodnik WPROST @TygodnikWPROST

Pokaż podsumowanie

Super Bowl: Znany bokser postawił 10,4 mln dolarów na Denver 
Broncos? Jego zespół przegrał wprost.pl/ar/434770/Supe…

Tygodnik WPROST @TygodnikWPROST

Pokaż podsumowanie

Super Bowl 2014: Zobacz najlepsze reklamy
 wprost.pl/ar/434760/Supe…

Tygodnik WPROST @TygodnikWPROST

Pokaż podsumowanie

Trzaskowski: Nie mam czystego sumienia
 wprost.pl/ar/434757/Trza…

Tygodnik WPROST @TygodnikWPROST

Pokaż podsumowanie

25min

1godz.

1godz.

3godz.

4godz.

5godz.

Tweety Obserwuj



3.2.2014 Jak zdobyć 170 mln na badania biomedyczne? - WPROST

http://www.wprost.pl/ar/432808/Jak-zdobyc-170-mln-na-badania-biomedyczne/ 2/12

Znajdź nas na Facebooku

WPROST

58.540 osób lubi obiekt WPROST.

Wty czka społecznościowa Facebooka

Lubię to!

WPROST

-ZUS zbankrutuje w roku 2022 - powiedziała

Krystyna Iglicka-Okólska, profesor ekonomii i

wiceprezes partii Polska Razem.

35 minut(y) temu

Iglicka-Okólska: ZUS jest bankrutem i nie da

go się uratować

w w w .w prost.pl

-ZUS zbankrutuje w  roku 2022 - pow iedziała na

antenie Radiow ej Trójki Krystyna Iglicka-Okólska,

profesor ekonomii i w iceprezes partii Polska

Razem.

WPROST

Premier Tusk od lat nie interesował się

Ukrainą. (…) Nie bardzo rozumiem, co dziś

AWRWprost na Youtube

Ostatnie wideo:

video Piskorski: Ostatnie lata to
wybory poprawne politycznie

Wszystkie filmy



3.2.2014 Jak zdobyć 170 mln na badania biomedyczne? - WPROST

http://www.wprost.pl/ar/432808/Jak-zdobyc-170-mln-na-badania-biomedyczne/ 3/12

Wprost

 Wprost  Ludzie  Forum  Neo24.pl

 Szukaj

 Szukaj  

Wprost

Aktualności

Opinie
Biznes

Sport

Kultura
Życie

Forum
Tygodnik

E-wydania
Prenumerata

Nasze serwisy

Polityka i gospodarka
Firmy i rynki
Finanse i inwestycje

Technologie
Komentarze
Notowania
NBP

Energia dla klienta
Luksusowe nieruchomości
100 najbogatszych

Finanse
WOF
MBA

Branże
Bezpieczeństwo energetyczne
Bezpieczne wakacje

Tutaj jesteś: Strona główna | Biznes  Branże  Jak zdobyć 170 mln na badania biomedyczne?



3.2.2014 Jak zdobyć 170 mln na badania biomedyczne? - WPROST

http://www.wprost.pl/ar/432808/Jak-zdobyc-170-mln-na-badania-biomedyczne/ 4/12

   0

Jak zdobyć 170 mln na badania biomedyczne?

2014-01-17 14:00

Galeria zdjęć (2)

fot.

netPR.pl

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine Institute (IMI), w ramach
którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Aby wesprzeć polskich naukowców i rodzime
instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint

Undertaking, Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu
BASTION realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję poświęconą
sposobom aplikowania o te środki.

Skocz do tekstu

REKLAMA

IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach partnerstwa publiczno-
prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym. Dzięki współpracy Komisji

Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest jedyna w swoim
rodzaju współpraca firm farmaceutycznych nad innowacjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna współpraca sektora
publicznego oraz prywatnego są w stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku innowacyjnych leków, a także
bezpośrednio przełożyć się na poprawę sytuacji pacjentów. Te same działania prowadzone osobno nie rozwiążą wyzwań,

przed jakimi stoi dzisiejszy system ochrony zdrowia.

Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym, oczywistym
dla nas krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z Komisją Europejską z łącznym
budżetem 3 mld . Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2 będzie wykorzystana także przez polskich badaczy
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powiedziała Magda Chlebus, Director Science Policy, EFPIA.

Projekt IMI oraz jego druga odsłona - IMI2 - to doskonała okazja do połączenia sił wielu różnych podmiotów, w tym

działów medycznych oraz R&D, w dążeniu do wspólnego celu - poprawy jakości zdrowia publicznego. Partnerstwo
publiczno-prywatne okazało się doskonałym rozwiązaniem wspierającym ośrodki R&D w Europie. Dzięki niemu dużo
łatwiej pokonać przeszkody i podjąć wyzwania stawiane przed środowiskiem naukowym i aktorami polityki ochrony
zdrowia.

Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla pacjentów. Wciąż jednak istnieją

obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze pozostają bezradni. Dlatego właśnie tak istotna jest ciągła praca
nad innowacyjnymi lekami, szczepionkami i terapiami. Wśród najważniejszych obszarów terapeutycznych wspieranych
przez granty IMI oraz IMI2, należą choroby nowotworowe, wzrastająca antybiotykooporność bakterii, czy choroba

Alzheimera.

Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają ogromny potencjał,
który warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu IMI. Jako INFARMA jesteśmy
przekonani, że bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego ze świetnie przygotowanymi przedstawicielami

polskiej nauki przyniesie znakomite efekty, a w dalszej perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa
IMI doskonale wpisuje się również w plany polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest
priorytetem w nowej perspektywie finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost

gospodarczy ma być trwały i generować wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa powiedział Paweł Sztwiertnia,
Dyrektor Generalny INFARMA. 

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów, na które IMI miało
do rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich, ponad 700 milionów , do Polski trafiło niespełna 0,1%
tej kwoty, czyli niecałe 700 tysięcy . Co więcej, na 40 realizowane z tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech

uczestniczyły jednostki naukowe z naszego kraju. Daleko nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe
jakimi są Brytyjczycy, którzy za pieniądze z grantów IMI przeprowadzili uczestniczą we wszystkich projektach IMI
i uzyskali już ponad 160 milinów .

Stąd właśnie zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne

z IMI. Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych beneficjentów, ale też wytłumaczyć ewentualne
wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji niezbędnej do przygotowania zgłoszenia. Wierzę, że współpraca
i zaangażowanie IMI, EFPIA, INFARMY oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pomoże w skutecznym

dotarciu do badaczy i udowodni, jak wiele mają oni do zaoferowania światu nauki dodał Paweł Sztwiertnia.

Polska ma silną tradycję w badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić naukowców z uniwersytetów,

instytutów naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak również przedstawicieli grup pacjentów, do składania
podań do udziału w nowych, ciekawych projektach w ramach jedenastego naboru wniosków o dotacje.

Poprzez uczestnictwo w projektach Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze uniwersyteccy mają unikatową
szansą na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także na realizację badań biomedycznych nad

lekami przyszłości na najwyższym poziomie powiedziała Magda Gunn, PhD Scientific Project Manager w IMI.

Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które mogą mieć realny wpływ na przebieg całego procesu badawczego,
są niezwykle cennym wsparciem dla polskich badaczy. Rzeczywistość, w której się dziś znajdują to brak specjalizacji oraz
brak jednoznacznie określonych mechanizmów wsparcia ze strony państwa.

Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI mogę stwierdzić, iż są

to projekty o najwyższym stopniu innowacyjności, choć - trzeba być tego świadomym - iż są one wymagające pod
względem organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój nauki na Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty badawcze o dużym zasięgu gdzie każdy zespół wnosi swoją
specjalizację stanowią przyszłość nauki. Aby uprawiać naukę na najwyższym światowym poziomie musimy, jako

polscy naukowcy stać się liczącymi uczestnikami takich inicjatyw powiedział prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski
Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Warszawski Uniwersytet Medyczny, Projekt BASTION

W ramach jedenastu konkursów IMI1 w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych
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   0

łącznie zainwestowanych zostanie około 2 mld euro. Jedenasta już tura naboru wniosków, która ogłoszona została 13

grudnia 2013 roku, obejmuje 8 obszarów: artretyzm, choroba Alzheimera, onkologia, choroby przenoszone przez
zwierzęta, nowe narzędzia wspierające rozwój leków, oporność antybakteryjną (dwa tematy) oraz wpływ
medycyny na środowisko. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi w tym roku

około 170 mln Euro. Aplikacje przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014 roku.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: 

http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-
biomedyczne-z-imi/ 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Innovative Medicines Initiative (IMI)

IMI to partnerstwo publiczno-prywatne powstałe we współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu

i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie na świecie. Celem IMI jest

poprawa warunków dla innowacji farmaceutycznych w Europie poprzez wspieranie współpracy miedzy ekspertami
z sektora publicznego oraz prywatnego, a także zwiększenie zaangażowania środowiska akademickiego w projekty

badawcze. Unia Europejska wsparła dotąd projekt badawczy IMI kwotą 1 mld , natomiast firmy członkowskie

Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) przekazały równowartość tej kwoty
w postaci ekwiwalentu rzeczowego.

Źródło: INFARMA 

dostarczył: 
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Jedyna w Polsce konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z IMI

17 stycznia 2014 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja poświęcona sposobom
aplikowania o środki przeznaczone na badania biomedyczne w ramach InnovativeMedicinesInitiative (IMI). Konferencja
połączona z praktycznymi warsztatami adresowana jest do naukowców, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji
non profit, agencji rządowych i innych instytucji wspierających, prowadzących lub zainteresowanych uczestnictwem w
projektach naukowo-badawczych.

IMI jest największym w historii projektem badawczym w obszarze biomedycznym działającym na zasadach partnerstwa
publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym, który został utworzony w
ramach 7PR.

W ramach IMI do tej pory zainwestowano około 1,5 mld euro w projekty badawcze realizowane przez partnerów
publicznych i prywatnych. Kolejna tura naboru wniosków obejmująca 8 projektów zostanie opublikowana w grudniu
2013. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi około 170 mln euro.

Tematyka konferencji obejmie miedzy innymi poniższe zagadnienia:  projekty w ramach konkursu 11, zasady działania
IMI, tworzenie konsorcjów; konsultacja naukowa nt. priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach
2014-2024) w obszarach o największym potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich uczestników.

Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION,
InnovativeMedicinesInitiative Joint Undertaking oraz Europejska Federacja Przemysłu iStowarzyszeń
Farmaceutycznych (EFPIA) wraz ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA,
którego członkowie – innowacyjne firmy farmaceutyczne – opierają swój rozwój na badaniach naukowych. Z tego
powodu oraz z głębokiego przeświadczenia o wartości innowacji, EFPIA i INFARMA wspierają wszelkie inicjatywy
mające na celu nowe odkrycia naukowe w dziedzinie medycyny. 

Konferencja odbędzie się w Auli B, Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 17
stycznia 2014. Konferencja rozpoczyna się o godzinie 10:00.

Konferencja będzie się odbywała po angielsku.

Aby wziąć udział konferencji należy zgłosić swój udział wypełniając  formularz (http://goo.gl/2lpNE5).

Więcej informacji o konferencji:http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-
pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/ (http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-
konferencja-poswiecona-pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/)

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie:www.imi.europa.eu (http://www.imi.europa.eu).

Kontakt:Michał Gierałtowski; michal.gieraltowski@wum.edu.pl (mailto:michal.gieraltowski@wum.edu.pl)

 

 

Projekt BASTION jest wielodyscyplinarnym projektem w obszarze wsparcia potencjału naukowego, dofinansowanym
przez Komisję Europejską oraz z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu jest zwiększenie
potencjału badawczego w dziedzinie onkologii doświadczalnej, a zadaniem ‒ skrócenie drogi między odkryciem
naukowym a wykorzystaniem go w praktyce klinicznej.
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Treść

Jedyna w Polsce konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z

IMI

17 stycznia 2014 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja poświęcona

sposobom aplikowania o środki przeznaczone na badania biomedyczne w ramach

InnovativeMedicinesInitiative (IMI). Konferencja połączona z praktycznymi warsztatami adresowana jest

do naukowców, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji non profit, agencji rządowych i innych

instytucji wspierających, prowadzących lub zainteresowanych uczestnictwem w projektach naukowo-

badawczych.

IMI jest największym w historii projektem badawczym w obszarze biomedycznym działającym na

zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem

farmaceutycznym, który został utworzony w ramach 7PR.

W ramach IMI do tej pory zainwestowano około 1,5 mld euro w projekty badawcze realizowane przez

partnerów publicznych i prywatnych. Kolejna tura naboru wniosków obejmująca 8 projektów zostanie

opublikowana w grudniu 2013. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi

około 170 mln euro.

Tematyka konferencji obejmie miedzy innymi poniższe zagadnienia:  projekty w ramach konkursu 11,

zasady działania IMI, tworzenie konsorcjów; konsultacja naukowa nt. priorytetów badawczych

realizowanych w ramach IMI2 (w latach 2014-2024) w obszarach o największym potencjale z punktu

widzenia przyszłych polskich uczestników.

Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION,

InnovativeMedicinesInitiative Joint Undertaking oraz Europejska Federacja Przemysłu iStowarzyszeń

Farmaceutycznych (EFPIA) wraz ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych

INFARMA, którego członkowie – innowacyjne firmy farmaceutyczne – opierają swój rozwój na badaniach

naukowych. Z tego powodu oraz z głębokiego przeświadczenia o wartości innowacji, EFPIA i INFARMA

wspierają wszelkie inicjatywy mające na celu nowe odkrycia naukowe w dziedzinie medycyny. 

Konferencja odbędzie się w Auli B, Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego, 17 stycznia 2014. Konferencja rozpoczyna się o godzinie 10:00.

 (/)  Kalendarium wydarzeń (/kalendarium-wydarzen)  Farmacja (/kalendarium-wydarzen/farmacja)  (/aktualnosci?

utm_source=event_show&utm_medium=infos_box&utm_campaign=production)

B (/biotechnologia/aktualnosci?utm_source=service_show&utm_medium=infos_box&utm_campaign=production)

B (/bioetyka/aktualnosci?utm_source=service_show&utm_medium=infos_box&utm_campaign=production)

B (/biotechnologia/aktualnosci?utm_source=service_show&utm_medium=infos_box&utm_campaign=production)

F (/farmacja/aktualnosci?utm_source=service_show&utm_medium=infos_box&utm_campaign=production)

B (/biotechnologia/aktualnosci?utm_source=service_show&utm_medium=infos_box&utm_campaign=production)

F (/farmacja/aktualnosci?utm_source=service_show&utm_medium=infos_box&utm_campaign=production)

F (/farmacja/aktualnosci?utm_source=service_show&utm_medium=infos_box&utm_campaign=production)

• Firma Bio-Tech Media Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:
Specjalista ds. sprzedaży. , Bio-Tech Media Sp. z o.o. (/praca/oferty-pracy/firma-bio-

tech-media-sp-z-o-o-poszukuje-kandydatow-do-pracy-na-stanowisku-specjalista-ds-
sprzedazy,697?
utm_source=mainpage&utm_medium=oferty_pracy_box&utm_campaign=production)

• Pracownia Struktury Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i
Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) poszukuje kandydata na stanowisko:
DOKTORANTA , Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

(/praca/oferty-pracy/pracownia-struktury-bialka-w-miedzynarodowym-instytucie-
biologii-molekularnej-i-komorkowej-w-warszawie-mibmik-poszukuje-kandydata-na-
stanowisko-doktoranta,696?

utm_source=mainpage&utm_medium=oferty_pracy_box&utm_campaign=production)

• Technical assistant in IIMCB, Warsaw, Poland. , The International Institute of
Molecular and Cell Biology (/praca/oferty-pracy/technical-assistant-in-iimcb-warsaw-

poland,690?
utm_source=mainpage&utm_medium=oferty_pracy_box&utm_campaign=production)

• Two postdoctoral positions in zebrafish developmental genomics, IIMCB, Warsaw,
Poland. , The International Institute of Molecular and Cell Biology (/praca/oferty-
pracy/two-postdoctoral-positions-in-zebrafish-developmental-genomics-iimcb-
warsaw-poland,689?

utm_source=mainpage&utm_medium=oferty_pracy_box&utm_campaign=production)

• Specjalista ds. administracji pionu dydaktycznego , KAWA.SKA Spółka z o.o.

(/praca/oferty-pracy/specjalista-ds-administracji-pionu-dydaktycznego,688?
utm_source=mainpage&utm_medium=oferty_pracy_box&utm_campaign=production)

• Inżynier Serwisu , KAWA.SKA Spółka z o.o. (/praca/oferty-pracy/inzynier-serwisu,687?

utm_source=mainpage&utm_medium=oferty_pracy_box&utm_campaign=production)

• Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w

Poznaniu poszukuje Inżyniera Bioprocesowego lub Biotechnologa. , Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności 
pracy/katedra-biotechnologii-i-mikrobiologii-zywnosci-uniwersytetu-przyrodniczego-w-
poznaniu-poszukuje-inzyniera-bioprocesowego-lub-biotechnologa,682?

utm_source=mainpage&utm_medium=oferty_pracy_box&utm_campaign=production)

• BIOMEDICA POLAND Sp. z o.o. poszukuje Przedstawiciela Naukowo-Handlowego.

Biomedica Poland Sp. z o.o. (/praca/oferty-pracy/biomedica-poland-sp-z-o-o-
poszukuje-przedstawiciela-naukowo-handlowego,679?
utm_source=mainpage&utm_medium=oferty_pracy_box&utm_campaign=production)
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Konferencja będzie się odbywała po angielsku.

Aby wziąć udział konferencji należy zgłosić swój udział wypełniając  formularz (http://goo.gl/2lpNE5).

Więcej informacji o konferencji:http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-

poswiecona-pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/

(http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-pozyskiwaniu-

funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/)

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie:www.imi.europa.eu

(http://www.imi.europa.eu).

Kontakt:Michał Gierałtowski; michal.gieraltowski@wum.edu.pl (mailto:michal.gieraltowski@wum.edu.pl)

 

 

Projekt BASTION jest wielodyscyplinarnym projektem w obszarze wsparcia potencjału naukowego,

dofinansowanym przez Komisję Europejską oraz z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego w dziedzinie onkologii doświadczalnej, a

zadaniem ‒ skrócenie drogi między odkryciem naukowym a wykorzystaniem go w praktyce klinicznej.
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Konferencja poświęcona projektom w ramach IMI

Warszawa, 17.01.2014

Typ w ydarzenia: Konferencja

17 stycznia 2014 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja poświęcona projektom

badań biomedycznych w ramach Innovative Medicines Initiative (IMI). Konferencja adresowana jest m.in. do

naukowców zainteresowanych uczestnictwem w projektach naukowo-badawczych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Tematyka konferencji obejmie m.in. poniższe zagadnienia: projekty w ramach konkursu 11, zasady działania IMI,

tworzenie konsorcjów, konsultacja naukowa nt. priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach 2014-

2024) w obszarach o największym potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich uczestników.

Konferencja będzie się odbywała w języku angielskim.

Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION, Innovative Medicines

Initiative oraz Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) wraz ze Związkiem

Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Konferencja umożliwia także networking.

Konferencja odbędzie się 17 stycznia 2014 roku w Auli B, Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego. Konferencja rozpoczyna się o godzinie 10:00.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: www.imi.europa.eu

Współpraca:
  

 
Partnerskie

Organizacje

Studenckie:

  

 

Konferencje



3.2.2014 Rynek Zdrowia - Europejskie pieniądze na badania naukowe:... |  Facebook

https://www.facebook.com/rynekzdrowia/posts/673327259385533 1/1

Facebook © 2014

Polski · Prywatność · Regulamin · Pliki cookie · 

Więcej

O

pcje

Rynek Zdrowia · Osób, które to lubią: 3.892

21 stycznia o 23:52 · 

Europejskie pieniądze na badania naukowe: dlaczego sięgamy po nie tak rzadko? Trwa jedenasta

edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine Institute (IMI), w ramach którego

można otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Ruszyła też kampania informacyjna na temat

projektu, bowiem dotychczasowy udział polskich badaczy w tej europejskiej inicjatywie był "w

graniach błędu statystycznego". http://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/Europejskie-pieniadze-

na-badania-naukowe-dlaczego-siegamy-po-nie-tak-rzadko,137583,11.html

Europejskie pieniądze na badania naukowe: dlaczego sięgamy po

nie tak rzadko? - Rynek Zdrowia -...

www.rynekzdrowia.pl

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative

Medicine Institute (IMI), w ramach którego można otrzymać dotacje na

badania biomedyczne. Ruszyła też kampania informacyjna na temat projektu,

bowiem dotychczasowy udział polskich badaczy w tej europejskiej inicjatywie
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Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine

Institute (IMI), w ramach którego można otrzymać dotacje na badania

biomedyczne. Ruszyła też kampania informacyjna na temat projektu, bowiem

dotychczasowy udział polskich badaczy w tej europejskiej inicjatywie był "w

graniach błędu statystycznego".

IMI to wspólny projekt badawczy w obszarze biomedycznym - Komisji Europejskiej i firm

farmaceutycznych zrzeszonych w Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń

Farmaceutycznych EFPIA - działający na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Każda ze

stron wyłożyła po 1 mld euro.

Nadal mało aplikacji z Polski 

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W

ramach pierwszych ośmiu grantów, na które IMI miało do

rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich

ponad 700 mln euro, do Polski trafiło zaledwie 0,1 proc. tej kwoty,

czyli niecałe 700 tys. euro. 

Na 40 realizowane z tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech

uczestniczyły jednostki naukowe z naszego kraju. Daleko nam do

pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jakimi są
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Brytyjczycy, którzy z grantów IMI uzyskali już ponad 160 mln

euro. 

- Chcemy dotrzeć do badaczy i wspierać ich w aplikowaniu o

dostępne środki, mając nadzieję na lepsze wykorzystanie pieniędzy

w kolejnej edycji. Cechą charakterystyczną powstających w

ramach IMI konsorcjów jest ich międzynarodowy charakter. Dzięki

temu dyfuzja wiedzy i doświadczeń jest dużo większa niż w

przypadku projektów realizowanych przez pojedyncze instytucje -

przekonywał Paweł Sztwiertnia, dyrektor generalny Infarmy, w

trakcie spotkania poświęconego sposobom aplikowania o środki (Warszawa, 17 stycznia 2014 r.). 

Dodał, że dotychczasowe efekty wykorzystania pieniędzy są mało imponujące: badacze z Polski

uczestniczyli w 4 projektach, z Wielkiej Brytanii - w 182, z Niemiec - w 138. 

Administracja coraz bardziej w tyle 

Jednak jak przyznał prof. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury

WUM, kierownik projektu wspierającego potencjał naukowy BASTION, to, że są tylko cztery

projekty z Polski, wcale go nie dziwi. 

- Jestem sceptyczny co do możliwości korzystania Polski z tych środków, przynajmniej w najbliższej

perspektywie. Niewątpliwie nasz potencjał badawczy zwiększa się, ale jest to proces ewolucyjny i

wieloletni - stwierdza prof. Gołąb. 

Dodaje, że trzeba sobie zdać sprawę, że nauka wymaga budowy warsztatu naukowego, rozwoju

narzędzi badawczych, budowy kompetencji zespołów. Dotyczy to nie tylko naukowców. Ważny

jest rozwój zespołów administracyjnych wspierających badaczy, a w Polsce nie ma takich

programów. 
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17 stycznia 2014 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja poświęcona sposobom

aplikowania o środki przeznaczone na badania biomedyczne w ramach Innovative Medicines Initiative [IMI]

Konferencja połączona z praktycznymi warsztatami adresowana jest  m.in. do naukowców.

IMI jest największym w historii projektem badawczym w obszarze biomedycznym działającym na zasadach

partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym, który

został utworzony w ramach 7PR i będzie kontynuowany w ramach programu Horyzont 2020.

Tematyka konferencji obejmie miedzy innymi poniższe zagadnienia:  projekty w ramach konkursu 11, zasady działania IMI, tworzenie

konsorcjów; konsultacja naukowa nt. priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach 2014-2024) w obszarach o

największym potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich uczestników.

Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION, Innovative Medicines Initiative Joint

Undertaking oraz Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) wraz ze Związkiem Pracodawców

Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. 

Konferencja będzie się odbywała w języku angielskim.

Aby wziąć udział w konferencji należy zgłosić swój udział wypełniając  formularz.

Więcej informacji o konferencji pod adresem: http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-poswiecona-

pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: www.imi.europa.eu.

Kontakt: Michał Gierałtowski; michal.gieraltowski@wum.edu.pl

Źródło:http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konferencja-poswiecona-pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi.html

KONFERENCJA POŚWIĘCONA POZYSKIWANIU FUNDUSZY NA BADANIA BIOMEDYCZNE Z IMI
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Europejskie pieniądze na badania naukowe: dlaczego
sięgamy po nie tak rzadko?

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative
Medicine Institute (IMI), w ramach którego można otrzymać dotacje na
badania biomedyczne. Ruszyła też kampania informacyjna na temat
projektu, bowiem dotychczasowy udział polskich badaczy w tej
europejskiej inicjatywie był "w graniach błędu statystycznego".

IMI to wspólny projekt badawczy w obszarze biomedycznym - Komisji Europejskiej i firm farmaceutycznych

zrzeszonych w  Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA - działający na zasadach

partnerstwa publiczno-prywatnego. Każda ze stron wyłożyła po 1 mld euro.

Nadal mało aplikacji z Polski

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów, na które IMI miało

do rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich ponad 700 mln euro, do Polski trafiło zaledwie 0,1

proc. tej kwoty, czyli niecałe 700 tys. euro.

Na 40 realizowane z tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech uczestniczyły jednostki naukowe z naszego kraju.

Daleko nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jakimi są Brytyjczycy, którzy z grantów IMI

uzyskali już ponad 160 mln euro.

- Chcemy dotrzeć do badaczy i wspierać ich w aplikowaniu o dostępne środki, mając nadzieję na lepsze

wykorzystanie pieniędzy w kolejnej edycji. Cechą charakterystyczną powstających w ramach IMI konsorcjów jest ich

międzynarodowy charakter. Dzięki temu dyfuzja wiedzy i doświadczeń jest dużo większa niż w przypadku projektów

realizowanych przez pojedyncze instytucje - przekonywał Paweł Sztwiertnia, dyrektor generalny Infarmy, w trakcie

spotkania poświęconego sposobom aplikowania o środki (Warszawa, 17 stycznia 2014 r.).

Dodał, że dotychczasowe efekty wykorzystania pieniędzy są mało imponujące: badacze z Polski uczestniczyli w 4

projektach, z Wielkiej Brytanii - w 182, z Niemiec - w 138.

Administracja coraz bardziej w tyle

Jednak jak przyznał prof. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury WUM, kierownik

projektu wspierającego potencjał naukowy BASTION, to, że są tylko cztery projekty z Polski, wcale go nie dziwi.

- Jestem sceptyczny co do możliwości korzystania Polski z tych środków, przynajmniej w najbliższej perspektywie.

Niewątpliwie nasz potencjał badawczy zwiększa się, ale jest to proces ewolucyjny i wieloletni - stwierdza prof.

Gołąb.

Dodaje, że trzeba sobie zdać sprawę, że nauka wymaga budowy warsztatu naukowego, rozwoju narzędzi

badawczych, budowy kompetencji zespołów. Dotyczy to nie tylko naukowców. Ważny jest rozwój zespołów

administracyjnych wspierających badaczy, a w Polsce nie ma takich programów.

- Kliniki mają ogromny potencjał, który jest jednak obarczony tym, że ich pracownicy są lekarzami i muszą

wykonywać obowiązki związane z leczeniem chorych. W strukturze zatrudnienia lekarzy w Polsce nie ma formuły, w

ramach której mogliby zająć się prowadzeniem badań naukowych. Na uczelniach nie ma osób, które zajęłyby się

komercjalizacją wyników tych badań. Administracja coraz bardziej zostaje w tyle - mówi prof. Jakub Gołąb.

Prostym przykładem jest partycypacja w projektach IMI. Zasadą tych programów jest wyjaśnienie na samym

początku kwestii związanych z prawami własności intelektualnej.

- Każdy, kto wnosi do projektu swoje technologie, pozostaje ich właścicielem i ma prawo do ich komercjalizacji,

chyba że zgodzi się na przekazania praw innemu podmiotowi. Jeśli chodzi o nowe patenty wygenerowane podczas

trwania projektu, należą one do tych, którzy je wygenerowali. Wynalazca pozostaje właścicielem patentu - wyjaśnia

Magda Gunn z biura IMI.

Eksperci zdają sobie sprawę, że nie wszyscy polscy potencjalni uczestnicy konsorcjum mają możliwości

odpowiedniego wsparcia prawnego.

- Negocjacje, które poprzedzają rozpoczęcie projektu, trwają czasami dosyć długo, gdyż do programu trafiają

projekty o potencjalnie dużej wartości. Chodzi o zagwarantowanie, że żadna ze stron nie straci na tym finansowo.

Ogromną rolę odgrywają biura transferu technologii i wsparcie prawne dla wszystkich uczestników projektów. To

musi być jeden z obowiązków agencji, które wspierają unijne programy takie jak IMI, 7 Program
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JAK ZDOBYĆ 170 MLN NA BADANIA BIOMEDYCZNE?
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Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine Institute (IMI), w
ramach którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne.
 
Aby wesprzeć polskich naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców
Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej Federacji
Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION realizowanego na
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję poświęconą sposobom aplikowania
o te środki.
 
 
Aby wesprzeć polskich naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców
Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej Federacji
Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION realizowanego na
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję poświęconą sposobom aplikowania
o te środki. IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający na
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem
farmaceutycznym. Dzięki współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i
Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest jedyna w swoim rodzaju współpraca firm
farmaceutycznych nad innowacjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna współpraca sektora
publicznego oraz prywatnego są w stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku innowacyjnych
leków, a także bezpośrednio przełożyć się na poprawę sytuacji pacjentów. Te same działania
prowadzone osobno nie rozwiążą wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejszy system ochrony zdrowia. Projekty
realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym, oczywistym dla
nas krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z Komisją Europejską z
łącznym budżetem 3 mld. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2 będzie wykorzystana także przez
polskich badaczy - powiedziała Magda Chlebus, Director Science Policy, EFPIA. Projekt IMI oraz jego
druga odsłona - IMI2 - to doskonała okazja do połączenia sił wielu różnych podmiotów, w tym działów
medycznych oraz R&D, w dążeniu do wspólnego celu - poprawy jakości zdrowia publicznego.
Partnerstwo publiczno-prywatne okazało się doskonałym rozwiązaniem wspierającym ośrodki R&D w
Europie. Dzięki niemu dużo łatwiej pokonać przeszkody i podjąć wyzwania stawiane przed środowiskiem
naukowym i aktorami polityki ochrony zdrowia. Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy
sukces to konkretne korzyści dla pacjentów. Wciąż jednak istnieją obszary terapeutyczne i choroby,
wobec których lekarze pozostają bezradni. Dlatego właśnie tak istotna jest ciągła praca nad
innowacyjnymi lekami, szczepionkami i terapiami. Wśród najważniejszych obszarów terapeutycznych
wspieranych przez granty IMI oraz IMI2, należą choroby nowotworowe, wzrastająca
antybiotykooporność bakterii, czy choroba Alzheimera. Innowacje to niezbędny warunek rozwoju
medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają ogromny potencjał, który warto wykorzystać
ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu IMI. Jako INFARMA jesteśmy przekonani, że bliska
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współpraca przemysłu farmaceutycznego ze świetnie przygotowanymi przedstawicielami polskiej nauki
przyniesie znakomite efekty, a w dalszej perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa IMI
doskonale wpisuje się również w plany polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest
priorytetem w nowej perspektywie finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek,
jeśli wzrost gospodarczy ma być trwały i generować wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa -
powiedział Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMA. Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo
mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów, na które IMI miało do rozdysponowania wśród
naukowców i instytucji europejskich, ponad 700 milionów , do Polski trafiło niespełna 0,1% tej kwoty,
czyli niecałe 700 tysięcy. Co więcej, na 40 realizowane z tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech
uczestniczyły jednostki naukowe z naszego kraju. Daleko nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na
badania naukowe jakimi są Brytyjczycy, którzy za pieniądze z grantów IMI przeprowadzili uczestniczą we
wszystkich projektach IMI i uzyskali już ponad 160 milinów. Stąd właśnie zrodziła się idea
zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z IMI.
Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych beneficjentów, ale też wytłumaczyć
ewentualne wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji niezbędnej do przygotowania zgłoszenia.
Wierzę, że współpraca i zaangażowanie IMI, EFPIA, INFARMY oraz Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego pomoże w skutecznym dotarciu do badaczy i udowodni, jak wiele mają oni do
zaoferowania światu nauki - dodał Paweł Sztwiertnia. Polska ma silną tradycję w badaniach
biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić naukowców z uniwersytetów, instytutów naukowych oraz
małych i średnich przedsiębiorstw, jak również przedstawicieli grup pacjentów, do składania podań do
udziału w nowych, ciekawych projektach w ramach jedenastego naboru wniosków o dotacje. Poprzez
uczestnictwo w projektach Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze uniwersyteccy mają unikatową
szansą na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także na realizację badań
biomedycznych nad lekami przyszłości na najwyższym poziomie - powiedziała Magda Gunn, PhD
Scientific Project Manager w IMI. Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które mogą mieć
realny wpływ na przebieg całego procesu badawczego, są niezwykle cennym wsparciem dla polskich
badaczy. Rzeczywistość, w której się dziś znajdują to brak specjalizacji oraz brak jednoznacznie
określonych mechanizmów wsparcia ze strony państwa. Jako kierownik polskiego zespołu biorącego
udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI mogę stwierdzić, iż są to projekty o najwyższym stopniu
innowacyjności, choć - trzeba być tego świadomym - iż są one wymagające pod względem
organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój nauki na Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty badawcze o dużym zasięgu gdzie każdy zespół wnosi
swoją specjalizację stanowią przyszłość nauki. Aby uprawiać naukę na najwyższym światowym poziomie
musimy, jako polscy naukowcy stać się liczącymi uczestnikami takich inicjatyw - powiedział prof. dr hab.
n. med. Sławomir Majewski Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Warszawski Uniwersytet
Medyczny, Projekt BASTION W ramach jedenastu konkursów IMI1 w projekty badawcze realizowane
przez partnerów publicznych i prywatnych łącznie zainwestowanych zostanie około 2 mld euro.
Jedenasta już tura naboru wniosków, która ogłoszona została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8
obszarów: artretyzm, choroba Alzheimera, onkologia, choroby przenoszone przez zwierzęta, nowe
narzędzia wspierające rozwój leków, oporność antybakteryjną (dwa tematy) oraz wpływ medycyny na
środowisko. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi w tym roku około
170 mln Euro. Aplikacje przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014 roku. Więcej na temat projektu IMI
można znaleźć na stronie: http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/jedyna-w-polsce-konferencja-
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poswiecona-pozyskiwaniu-funduszy-na-badania-biomedyczne-z-imi/ INFORMACJE DODATKOWE:
Innovative Medicines Initiative (IMI) IMI to partnerstwo publiczno-prywatne powstałe we współpracy
Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest to
największe tego typu przedsięwzięcie na świecie. Celem IMI jest poprawa warunków dla innowacji
farmaceutycznych w Europie poprzez wspieranie współpracy miedzy ekspertami z sektora publicznego
oraz prywatnego, a także zwiększenie zaangażowania środowiska akademickiego w projekty badawcze.
Unia Europejska wsparła dotąd projekt badawczy IMI kwotą 1 mld , natomiast firmy członkowskie
Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) przekazały równowartość tej
kwoty w postaci ekwiwalentu rzeczowego. IMI wspiera obecnie 42 projekty, z czego wiele już dziś odnosi
znaczące sukcesy w różnych dziedzinach medycyny. Projekty wspierane przez IMI maja na celu
rozwiązywanie największych wyzwań w procesie tworzenia i rozwoju leków, tak aby przyspieszyć
powstawanie bezpieczniejszych dla pacjentów i skuteczniejszych metod leczenia. Wiecej informacji na
temat IMI: www.imi.europa.eu
 
IMI 11 nabor na wnioski o dotacje: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-11
 
Zapraszamy do śledzenia IMI na Twitterze: @IMI_JU Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych INFARMA Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
reprezentuje 32 działające w Polsce wiodące firmy sektora farmaceutycznego, prowadzące działalność
badawczo-rozwojową i produkujące leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. INFARMA jest
członkiem European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Więcej
informacji nt. INFARMY: www.infarma.pl Projekt BASTION BASTION (From Basic to Translational
Research in Oncology) jest wielodyscyplinarnym projektem w obszarze wsparcia potencjału naukowego,
dofinansowanym przez Komisję. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału badawczego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)w dziedzinie onkologii doświadczalnej, a zadaniem?
skrócenie drogi między odkryciem naukowym a wykorzystaniem go w praktyce klinicznej. Badania
naukowe koncentrują się w szczególności na personalizowanej onkologii oraz opracowywaniu
diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Projekt
obejmuje współdziałanie dziesięciu grup badawczych WUM, reprezentowanych przez ponad stu
pracowników naukowych, prowadzących badania w dziedzinie onkologii we współpracy z klinikami oraz
innymi instytutami naukowymi. Więcej o projekcie BASTION: www.bastion.wum.edu.pl
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MOŻNA ZGŁASZAĆ WNIOSKI O DOTACJE NA BADANIA NAD LEKAMI PRZYSZŁOŚCI
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Instytucje naukowe, małe i średnie firmy oraz przedstawiciele grup pacjentów do 8 kwietnia mogą
zgłaszać wnioski o dotacje z Unii Europejskiej na badania biomedyczne, m.in. nad lekami przyszłości.
Do podziału jest ok. 170 mln euro.  Wnioski są przyjmowane w ramach projektu Innovative Medicine
Institute (IMI) - informuje biuro prasowe Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych (INFARMA) w piątkowym komunikacie.
 
Instytucje naukowe, małe i średnie firmy oraz przedstawiciele grup pacjentów do 8 kwietnia mogą
zgłaszać wnioski o dotacje z Unii Europejskiej na badania biomedyczne, m.in. nad lekami przyszłości. Do
podziału jest ok. 170 mln euro.
 
 
Wnioski są przyjmowane w ramach projektu Innovative Medicine Institute (IMI) - informuje biuro
prasowe Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA) w piątkowym
komunikacie.
 
"Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi w tym roku ok. 170 mln euro"
- podano w komunikacie.
 
Magdalena Gunn z IMI uważa, że "poprzez uczestnictwo w projektach IMI badacze uniwersyteccy mają
unikatową szansę na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także realizację badań
biomedycznych nad lekami przyszłości na najwyższym poziomie".
 
Innovative Medicines Initiative to partnerstwo publiczno-prywatne powstałe we współpracy Komisji
Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest
największym tego typu przedsięwzięciem na świecie. Celem IMI jest wspieranie współpracy pomiędzy
ekspertami z sektora publicznego oraz prywatnego, a także zwiększenie zaangażowania środowiska
akademickiego w projekty badawcze.
 
Z wnioskami mogą występować uniwersytety, instytuty naukowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz
przedstawiciele grup pacjentów.
 
Jedenasta już tura naboru wniosków obejmuje 8 obszarów: artretyzm, choroba Alzheimera, onkologia,
choroby przenoszone przez zwierzęta, nowe narzędzia wspierające rozwój leków, oporność
antybakteryjną (dwa tematy) oraz wpływ medycyny na środowisko.
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2 753 518 wyświetleń

Coke and Lava Nikon D800
and Gopro
Autor: lavapix
7 898 514 wyświetleń

Ewolucja komórek |
Polimaty dla Orange #6
Autor: Radek Kotarski
54 710 wyświetleń

Jarosław Kaczy ński: Panie
premierze daj pan spokój...
Autor: strazitom
63 465 wyświetleń

Internet LTE w PLAY -
Szybko ść i Technika

Sekwencjonowanie następnej generacji: rewolucja w genetyce i onkoge... http://www.youtube.com/watch?v=Y5Iyh5lFFxc
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BASTION    
PL

Informacje     

 Trwa wczytywanie...

Wykład prof Jakuba Gołąba podczas Letniej Akademii Onkolo…

BASTION · 7 filmów 80 wyświetleń
 0      0

Opublikowano 19 wrz 2013
Opis jest niedostępny.

Pokaż więcej

Przyczyny powstawania
nowotworów
Autor: BASTION
489 wyświetleń

Hot Body Warm Up Routine
-Stretch, shake, pump, jam,
Autor: TiffanyRotheWorkouts
2 308 081 wyświetleń

Rock Radio witane przez
Młodych Nacjonalistów
Autor: Rock Radio
36 280 wyświetleń

USA #2 - Ameryka ńskie
FAST FOODY
Autor: skkf
176 930 wyświetleń

My Słowianie - (PARODIA
MY PIŁKARZE) 2014!
Autor: SkomplikowaniTV
71 368 wyświetleń

We love Ibiza & CherryLand
- wielkie premiery!
Autor: Pacha Poznan
7 285 wyświetleń

Sweet Baby Experiences
Rain for the Very First Time
Autor: InspiredWorld2013
745 702 wyświetlenia

Wykład prof Jakuba Gołąba podczas Letniej Akademii Onkologicznej dl... http://www.youtube.com/watch?v=OxIhkVK7-Ss
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Poniedziałek

Szukaj

Przekazanie obowiązków na
stanowisku Dowódcy

Operacyjnego Sił Zbrojnych z
udziałem prezydenta

Bronisława Komorowskiego

Konferencja prasowa szefów
MSZ Grupy Wyszehradzkiej,
szefowej unijnej dyplomacji

Catherine Ashton oraz
komisarza Štefana Füle

Oświęcim: konferencja „Polska
Południowa 2020 –

Nieograniczone możliwości
pozytywnej energii” z udziałem

Prezydenta RP

Oświęcim: wizyta prezydenta
Bronisława Komorowskiego –

wystąpienie dla mediów

Nowy Sącz: debata „Ważne
Sprawy Polskich Rodzin” –

wystąpienie prezydenta
Bronisława Komorowskiego

Briefing prasowy ministra
administracji i cyfryzacji

Michała Boniego oraz m.in.
wiceprezesa TVP Mariana

„Nagrody Prezesa Rady Ministrów” z udziałem premiera
Donalda Tuska i minister nauki i szkolnictwa wyższego
Barbary Kudryckiej

 

Lubię to! Liczba osób, które to lubią: 23. Zarejestruj się, aby zobaczyć

co lubią Twoi znajomi.

Data: 2013-05-08
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20-05-2013

Przekazanie obowiązków na stanowisku
Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych z

udziałem prezydenta Bronisława
Komorowskiego VOD

Konferencja prasowa ministra rolnictwa i
rozwoju wsi Stanisława Kalemby 13:00

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego
17:00

godziny  transmisji mogą ulec zmianie z przy czy n organizacy jny ch

Najnowsze informacje w TVP Parlament

71 proc. niezadowolonych z pracy posłów

Komorowski: zmiany w wojsku „nie tylko
personalne”

Prezydent zainaugurował marsz AWF-
Sulejówek

Prezydent spotkał się z uczniami klas
mundurowych

„Polska nie jest winna kryzysowi”

„Polska ma przewagi, by odnosić sukcesy
gospodarcze w Afryce”

Rozdano nagrody w konkursie Sybilla 2012

V4 o przyszłości Partnerstwa Wschodniego

Ministrowie krytyczni wobec projektu

dyrektywy tytoniowej

V4 wspólnie uderzy w bezrobocie wśród
młodych

Chcemy poznać Twoje zdanie

Czy ustawa o związkach partnerskich ma
szansę wejść do prac sejmowych komisji?

Strona główna Transmisje online Retransmisje (VOD) Aktualności Sondaże Programy Telewizji Polskiej Programy EuroparlTV Zobacz koniecznie

Napisz do nas images
strona głów na » retransmisje (vod) » inne
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Chopin ponownie w Łazienkach

Galerie
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Zalewskiego

TVP Info: rozmowa z
ministrem spraw

zagranicznych Radosławem
Sikorskim

Konferencja prasowa
premierów Polski i Włoch –

Donalda Tuska i Enrico Letty

życie

Tak, jednak na pracach komisji się

skończy

Wszystko zależy od zjednoczenia

światopoglądowego koalicji

Nie, jest to niemożliwe w obecnym

składzie parlamentu

Jestem przeciwnikiem tego typu ustawy

Głosuj!
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