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Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym
Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
Ponad 8,5 mln zł na realizację projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań
Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”.
Symboliczny czek przekazała podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Goławska
oraz zastępca prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych, dr Jakub
Berezowski.

- Gratuluję pozyskania tych środków i chęci rozwijania swoich pasji naukowych. Liczymy, że utworzenie
Centrum  Badań  Klinicznych  w  4.  WSK  będzie  jedną  z  cegiełek  do  rozwoju  naukowego  państwa
placówki,  a  co  za  tym idzie,  polepszenia  opieki  medycznej  w całym kraju.  Trzymam kciuki,  życząc
kolejnych  sukcesów  i  kolejnych  udanych  projektów  –  powiedziała  wiceminister  Anna  Goławska
wręczając  symboliczny  czek  na  utworzenie  i  rozwój  Centrum  Wsparcia  Badań  Klinicznych  w  4.
Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu.

Ponad  8,5  mln  zł,  jakie  otrzymał  szpital  na  utworzenie  Centrum  pochodzą  z  Agencji  Badań
Medycznych.  4.  WSK,  wspólnie  z  siedmioma  innymi  szpitalami  wziął  udział  w  drugiej  już  edycji
konkursu i zaprezentował projekt, który znalazł akceptację Agencji.  Tym samym trafił do elitarnego
grona 16 podmiotów tworzących Polską Sieć Badań Klinicznych. Jej powstanie ma na celu zapewnienie
jednolitych  standardów  badań,  wysokiej  jakości  obsługi  pacjentów  oraz  zwiększenie  liczby
komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Dla chorych oznacza to m.in. szerszy dostęp do
innowacyjnych terapii, a jednocześnie, dzięki ustandaryzowaniu wszystkich procedur, bezpieczniejsze
z nich korzystanie.

Zastępca prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych , dr Jakub Berezowski zwrócił
uwagę na to, że 16 placówek medycznych wyłonionych w obu edycjach konkursu znacząco zwiększyło
możliwości  prowadzenia  badań w Polsce.  –  Sieć  Badań Klinicznych przyniesie  korzyści  wszystkim –
zarówno  pracownikom  medycznym  jak  i  pacjentom.  Jej  utworzenie  już  zaowocowało  dwukrotnie
większym zainteresowaniem sponsorów komercyjnych realizacją badań w naszym kraju.  W planach
mamy oczywiście  kolejne  projekty,  które  doprowadzą  do  udoskonalenia  Sieci  pod  względem m.in.
informatycznym oraz naukowym.

Komendant 4. WSK, dr n. med. Wojciech Tański podziękował gościom za przybycie oraz zaufanie. - To
dla nas wyjątkowy dzień, ponieważ dzięki środkom z Agencji Badań Medycznych możemy wejść na
wyższy  etap  rozwoju.  Możliwość  utworzenia  Centrum  oraz  inwestycja  w  badania  kliniczne  stanowi
swoistą  dźwignię  naukową,  która  daje  perspektywy  na  kolejne  lata  –  powiedział  płk  Tański.  –  I
chciałbym  podkreślić  jeszcze  jedno  –  uznanie  4.  WSK  za  placówkę  przygotowaną  do  utworzenia
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych jest uhonorowaniem pracy bardzo wielu osób, z którymi mam
przyjemność pracować.  Nowa sytuacja  stwarza także szansę indywidualnego rozwoju  zawodowego



naszych pracowników, więc w ich imieniu dziękuję za zaufanie, jakim resort zdrowia i Agencja Badań
Medycznych nas obdarzyła. Z pewnością wykorzystamy je dla dobra naszych pacjentów.
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