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Podsumowanie roku ABM – przeprowadzone działania
edukacyjne
W 2020 roku Agencja Badań Medycznych w ramach projektu pn. „Akademia Badań
Klinicznych - rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych
świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki
zdrowotnej”, z sukcesem przeprowadziła 1. edycję szkoleń z zakresu metodologii badań
klinicznych dla zespołów badawczych oraz koordynatorów badań klinicznych, dla których
zorganizowano część warsztatową. Zadanie to zrealizowano we współpracy ze
Stowarzyszeniem na Rzecz Badań Klinicznych w Polsce GCPpl.
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W 2020 roku Agencja Badań Medycznych w ramach projektu pn. „Akademia Badań Klinicznych
- rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne
oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”, z sukcesem
przeprowadziła 1. edycję szkoleń z zakresu metodologii badań klinicznych dla zespołów
badawczych oraz koordynatorów badań klinicznych, dla których zorganizowano część
warsztatową. Zadanie to zrealizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Badań
Klinicznych w Polsce GCPpl.

Uruchomiono również I edycję unikatowych studiów podyplomowych pn. „Niekomercyjne badania
kliniczne projektowanie, realizacja i zarządzanie „w ramach partnerstwa z Uniwersytetem Medycznym
we Wrocławiu im. Piastów Śląskich. 

Powyższe działania edukacyjne zostały skierowane do członków zespołów badawczych –
personelu administracyjnego i zarządzającego badaniami klinicznymi, zatrudnionego w
podmiotach leczniczych, świadczących szpitalne usługi medyczne oraz pracowników
organów założycielskich podmiotów leczniczych.  

Tematyka szkoleń  obejmowała m.in. zagadnienia z zakresu regulacji krajowych i
międzynarodowych badań klinicznych, projektowania budżetu, organizacji i przeprowadzania
niekomercyjnych badań klinicznych, dokumentacji badań klinicznych, podmiotów
zaangażowanych w badania kliniczne, audytów, inspekcji czy tematykę dotyczącą słownika
Medra i  podstaw biostatystyki.

W ramach powyższych działań edukacyjnych w minionym roku objęto wsparciem 47 uczestników
szkoleń, a kształcenie  podyplomowe rozpoczęło 70 studentów.

Uczestnicy I edycji szkoleń wzięli udział w 3 spotkaniach (on-line) intensywnego kursu, a swoją wiedzą



podzieliło się 12 prelegentów. Na studiach podyplomowych dotychczas odbyły się 3 dwudniowe
spotkania (on-line) podczas, których przeprowadzono 51 godzin wykładowych i zaangażowano 27
wykładowców.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na rok 2021 również zostały zaplanowano szkolenia
dla zespołów badawczych oraz  tzw. szkoła koordynatorów. W I kwartale br. Agencja Badań
Medycznych rozpocznie nabór do 2. edycji szkoleń, w których obowiązywać będzie limit 48
miejsc.

Natomiast w drugiej połowie roku rozpocznie się nabór na kolejny rok akademicki na studia
podyplomowe. Dodatkowo w nadchodzącym roku planowane są cykliczne szkolenia
dedykowane dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Już niebawem pojawią się bardziej szczegółowe informacje dotyczące działań zaplanowanych
w ramach Akademii Badań Klinicznych, w tym szczegóły odnoszące się do procesu rekrutacji,
harmonogramu oraz całego cyklu szkoleń. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony
naszego Projektu.
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