
Lista projektów w konkursie ABM/2019/1, które zostały skierowane do oceny merytorycznej 

L.p. WNIOSKODAWCA TYTUŁ 

1 
 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

Terapia komórkowa stanu przedcukrzycowego 

(prediabetes) w oparciu o namnożone sztucznie 

limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127- 

2 Uniwersytet Jagielloński 

European Network of Paediatric Hodgkin 

Lymphoma. Second International Inter-Group 

Study for Classical Hodgkin Lymphoma in 

Children and Adolescents (EuroNet-PHL-C2) 

3 Uniwersytet Jagielloński 

Immunoterapia z zastosowaniem dinutuksimabu 

beta w terapii skojarzonej w leczeniu pacjentów z 

neuroblastoma opornym na leczenie 

standardowe oraz wznową lub progresją choroby 

4 Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. 

WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE 

BADANIE KLINICZNE NIEKOMERCYJNE 

OCENIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ 

OFLOKSACYNY PODAWANEJ MIEJSCOWO W 

ZAPALENIU UCHA ŚRODKOWEGO I 

ZEWNĘTRZNEGO U DZIECI OD 2 DO 10 LAT 

5 Nicolaus Copernicus University in Toruń 

Evaluation of safety and efficacy of two 

ticagrelor-based de-escalation antiplatelet 

strategies in acute coronary syndrome: the 

randomized, multicenter, double-blind ELECTRA 

RCT study 

6 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. 

K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach 

Randomizowana podwójnie ślepa kontrolowana 

placebo ocena wpływu brynzolamidu 

podawanego miejscowo na oczopląs wrodzony u 

dzieci 

7 Gdański Uniwersytet Medyczny 

Cyclin dEpendent kinase in tRiple nEGatIVe brEast 

canceR – a “window of opportunity” study 

(CAREGIVER) 
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8 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we 

Wrocławiu – Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

 

Niekomercyjne badania kliniczne dla rzadkich 

nowotworów z grupy: rak trzustki z mutacją 

BRCA1/2, neuroendokrynny rak szyjki macicy, 

glejak wielopostaciowy, wyściółczak - RareANGE 

9 Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym 

wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy 

użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim 

działaniu przeciwwirusowym 

(sofosbuwir/welpataswir) 

10 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania 

Filgrastimu u dzieci i młodzieży z dystrofią 

mięśniową Duchenne'a. Badanie otwarte 

długoterminowe.  

11 Instytut Matki i Dziecka WAW 

 

Optymalizacja postępowania oraz leczenia 

małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek 

histiocytarnych - pierwsze polskie niekomercyjne 

badanie kliniczne POL HISTIO 

12 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart 

Failure Patients 

13 Uniwersytet Jagielloński 

 

Opracowanie standardów postępowania w 

świądzie u dzieci z atopowym zapaleniem skóry 

(AZS) - badanie z randomizacją 

14 
 

Uniwersytet Jagielloński 

 

Ivabradine for PREVENTion of Myocardial Injury 

after Noncardiac Surgery (MINS) - PREVENT-MINS 

Trial 
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15 Uniwersytet Jagielloński 

 

Przedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w 

hipertermii uzupełniająca leczenie skojarzone w 

zaawansowanym raku żołądka z wysokim 

ryzykiem nawrotu otrzewnowego - badanie 

wieloośrodkowe z randomizacją 

16 

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

Warszawie 

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie 

zaślepione, kontrolowane placebo badanie 

kliniczne oceniające skuteczność i 

bezpieczeństwo telbuvidyny w przewlekłej 

wirusowej kardiomiopatii (TICC) 

17 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
Zastosowanie Rapamycyny w leczeniu złożonych 

malformacji naczyniowych u dzieci 

18 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 

1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM 

w Szczecinie 

Transdermalna podaż leków 

przeciwnadciśnieniowych. 

19 Gdański Uniwersytet Medyczny 

 

Wczesne leczenie rituximabem dzieci z 

idiopatycznym zespołem nerczycowym Ang. 

ERICONS – Early RITUXIMAB in Childhood Onset 

Nephrotic Syndrome  

20 Gdański Uniwersytet Medyczny 

 

Ocena skuteczności stosowania metoprololu w 

zapobieganiu kardiomiopatii oraz zgonów 

sercowych u pacjentów z dystrofią mięśniową 

Duchenne'a.  

21 Gdański Uniwersytet Medyczny 

Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran 

and Ticagrelor in Patients with Acute Coronary 

Syndrome and Non-valvular Atrial Fibrillation 

Undergoing Percutaneous Coronary Intervention 

(ADONIS-PCI)  
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22 

 

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

Niekomercyjne badanie kliniczne oceniające 

skuteczność i tolerancję przeciwciała 

monoklonalnego anty-PD1 - AGEN2034 u chorych 

na nieoperacyjne/rozsiane niemelanocytarne 

nowotwory skóry (NMSC). 

23 Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Ocena skuteczności miejscowego leczenia 

budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-

Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku 

i(lub) dwunastnicy 

24 
Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

Modulacja mikrobioty jelitowej z wykorzystaniem 

leku probiotycznego Lakcid forte (Lactobaclillus 

rhamnosus) oraz przeszczepów mikrobioty 

jelitowej u chorych na zaawansowanego raka 

jelita grubego- RCT 

25 
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia 

Dziecka" (IPCZD) 

 

Zastosowanie terapii celowanej u dzieci od 3 do 

18 roku życia z rozpoznaniem rozlanego 

naciekającego glejaka mostu (diffuse intrinsic 

pontine glioma-DIPG) w oparciu o wyniki badań 

genetycznych -DIPGen 

26 

 

Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i 

Rehabilitacji 

Opracowanie zautomatyzowanego 

autonomicznego podajnika leku z funkcją 

weryfikującą prawidłowe zażycie leku u 

pacjentów z bólem neuropatycznym. 

27 

 

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia 

Dziecka" 

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie 

kliniczne oceniające bezpieczeństwo i 

skuteczność rapamycyny w porównaniu do 
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wigabatryny w leczeniu profilaktycznym 

niemowląt ze stwardnieniem guzowatym.  

28 Voxel Spółka Akcyjna 

 

Wykazanie skuteczności diagnostycznej FDG w 

badaniu PET/TK wspomaganym sztuczną 

inteligencją (AI) w połączeniu z badaniem MR 

wspomaganym AI u pacjentów z chorobami 

otępiennymi – nowe wskazanie dla FDG 

29 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 

Imatinib treatment for advanced colorectal 

cancer (ITACa) Leczenie zawansowanego raka 

jelita grubego imatynibem 

30 Warszawski Uniwersytet Medyczny 

EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients 

hospiTalized for acute decompensated Heart 

failure (EMPATHY trial)  

31 

 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu 

 

LBL 2018 – Międzynarodowy i wieloośrodkowy 

program leczenia chłoniaków limfoblastycznych 

(LBL) dla dzieci i nastolatków. 

32 
 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 

Randomizowane, podwójnie zaślepione 

kontrolowane placebo badanie III fazy u dzieci 

oceniające skuteczność i bezpieczeństwo 

metotreksatu i cyklosporyny u pacjentów z 

umiarkowanym do ciężkiego AZS. 

33 
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie 

Badanie kliniczne fazy I b / II z zastosowaniem 

liposomalnej annamycyny w terapii pacjentów z 

rozpoznaniem mięsaków tkanek miękkich (MTM) 

w stadium nieresekcyjnego rozsiewu do płuc 

ANNA-SARC 

34 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach 

 

Rosuwastatyna w zapobieganiu odległym 

zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów 

bez klinicznie jawnej choroby na podłożu 

miażdżycowym 



Lista projektów w konkursie ABM/2019/1, które zostały skierowane do oceny merytorycznej 

35 
 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

„Porównanie leczenia objawowych pacjentów z 

nieadekwatną tachykardią zatokową za pomocą 

metoprololu lub iwabradyny (Badanie IMETIST, 

Badanie randomizowane typu skrzyżowanego 

„cross-over”)” 

36 

 

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii 

Skłodowskiej Curie Warszawa 

Ocena tolerancji i skuteczności napromienienia 

całego ciała i kladrybiny przed allogeniczną 

transplantacją komórek krwiotwórczych u 

chorych na ostrą białaczką szpikową i zespoły 

mielodysplastyczne 

37 

 

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie Warszawa 

 

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa 

obinutuzumabu i rytuksymabu w leczeniu 

skojarzonym dorosłych chorych na ostrą 

białaczkę limfoblastyczną z ekspresją CD20 

38 

 

Centrum Onkologii - Instytut Im. Marii 

Skłodowskiej -Curie 

 

Ocena skuteczności i profilu bezpieczeństwa 

schematu BGD (bendamustyna, gembcytabina, 

deksametazon) w leczeniu chorych z opornymi i 

nawrotowymi postaciami chłoniaków z 

obwodowych limfocytów T.  

39 Warszawski Uniwersytet Medyczny 

A multicenter, randomized, double-blind, 

placebo-controlled study to evaluate the efficacy 

of immunosuppression in biopsy-proven virus 

negative myocarditis or inflammatory 

cardiomyopathy (IMPROVE-MC).  
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40 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana 

Pawła II 

Wpływ sakubitrylu/walsartanu w porównaniu z 

ramiprylem na przebudowę i funkcję lewej 

komory u pacjentów z niewydolnością serca o 

etiologii niedokrwiennej i pośrednią frakcją 

wyrzutową 

41 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

MET-HF - A Multicenter, Randomized, Parallel-

Group, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of 

the Safety and Efficacy of Metformin in Patients 

with Heart Failure with Reduced Ejection 

Fraction. 

42 

 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu 

Wpływ nieodwracalnej elektroporacji wapniowej 

lub elektroporacji (IRE-CaCl2 lub IRE ) na 

przeżycie wolne od progresji u chorych na 

gruczolakoraka trzustki. Akronim: IREC (IRE with 

Calcium Ions) 

43 

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w 

Warszawie 

Badanie 1 fazy nad bezpieczeństwem i 

farmakokinetyką trametinibu, ewerolimusu lub 

gilteritinibu z deksametazonem u chorych z 

nawrotową ALL i identyfikacja biomarkerów w 

oparciu o badania proteomiczne 

44 

 

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. 

Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach 

Zastosowanie fingolimodu w celu 

przeciwdziałania immunogennemu uszkodzeniu 

mózgu po ostrym niedokrwieniu i zwiększenia 

skuteczności terapii reperfuzyjnej u pacjentów z 

udarem mózgu 
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45 Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek 

beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą 

typu 1 

46 

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 

Warszawie 

 

Krótkotrwała terapia amiodaronem u pacjentów 

z przetrwałym migotaniem przedsionków 

poddawanych ablacji żył płucnych – AF-reverse 

Study 

47 Pomorski Uniwersytet Medyczny 

Badanie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji 

Infliximabu u pacjentów z łagodnymi 

zaburzeniami poznawczymi oraz łagodnym i 

umiarkowanym otępieniem w przebiegu 

prawdopodobnej Choroby Alzheimera  

48 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Randomizowane, podwójnie zaślepione 

kontrolowane placebo badanie III fazy u dzieci 

oceniające skuteczność i bezpieczeństwo 

metotreksatu i cyklosporyny u pacjentów z 

umiarkowaną do ciężkiej łuszczycą. 

49 Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

Ocena częstości występowania przetrwałego 

nadciśnienia płucnego noworodków w grupie 

noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 

tygodniem ciąży leczonych salbutamolem 
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50 Gdański Uniwersytet Medyczny 

Zastosowanie erytropoetyny u dzieci urodzonych 

poniżej 32. tygodnia ciąży w celu zmniejszenia 

zachorowalności i nasilenia niedokrwistości 

wcześniaków oraz dysplazji oskrzelowo-płucnej. 

51 Gdański Uniwersytet Medyczny 

Radiation-Free Therapy for the Initial treatment 

of Good prognosis early non-bulky HL, defined by 

a low Metabolic Tumor Volume and a negative 

interim PET after 2 chemotherapy cycles 

(RAFTING-2019).  

52 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Badanie 3 fazy, metodą ślepej próby z 

randomizacją, kontrolowane placebo, oceniające 

skuteczność i bezpieczeństwo kladrybiny w 

miastenii rzekomoporaźnej z przeciwciałami dla 

receptorów acetylocholiny 

53 
Śląski Uniwersytet Medyczny w 

Katowicach 

Ocena odpowiedzi immunologicznej u chorych 

leczonych pembrolizumabem z nowo 

zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym 

mózgu (PIRG) 
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54 Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Badanie kliniczne potwierdzenia bezpieczeństwa i 

oceny skuteczności leku ATMP w zastosowaniu 

autologicznym do regeneracji ubytków w 

chrząstce stawu rzepkowo-udowego u pacjentów 

pediatrycznych 

55 
Centrum Onkologii- Instytut im. Marii 

Skłodowskiej- Curie 

Prospektywne, wieloośrodkowe badanie fazy 2 

oceniające terapię wenetoklaksem i 

rytuksymabem dostosowaną do stanu MRD u 

nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką 

limfocytową (VERONA PALG-CLL5) 

56 
 

Uniwersytet Rzeszowski 

Rezonans magnetyczny w nowotworach 

endometrium i jego użyteczność w planowaniu 

terapii fotodynamicznej.  

57 
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie 

Badanie II fazy oceniające skuteczność 

Nivolumabu w leczeniu chorych na raka 

nosogardła u których doszło do postępu choroby 

podczas lub po zakończeniu terapii opartej na 

pochodnych platyny. 

58 
 

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.  

Zastosowanie HBB w obrazowaniu MRI w CA 

prostaty oraz endometriozie w celu uzyskania 

optymalnej liczby danych, pozwalającej na 

wprowadzenie nowych wytycznych 

diagnostycznych dla MRI w obu wskazaniach 

59 Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie 

oceniające wpływ terapii dodanej pirydostygminą 

na nasilenie objawów pozaruchowych choroby 

Parkinsona. 
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60 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Childhood ALL in Poland (CALL-POL) project: a 

national harmonization of diagnostics and 

treatment of acute lymphoblastic leukemia in 

children 

61 
 

Śląski Uniwersytet Medyczny 

PROGRESS-PCI: prasugrel or platelet double 

standard suppression after PCI 

62 Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie 

oceniające wpływ terapii dodanej inhibitorem 

acetylocholinestrazy – chlorowodorkiem 

donepezilu na stan ruchowy pacjenta z 

zaawansowaną chorobą Parkinsona 

63 Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" 
Stosowanie kannabinoidów w terapii 

wspomagającej padaczkę lekooporną. 

64 Wojskowy Instytut Medyczny 

 

“MetCool ACS” - Metformin “Cooling” Effect on 

metformin-naive Patients Treated with PCI 

because of Acute Coronary Syndrome 

65 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Non-commercial clinical trial of statins cancer 

preventive and pleiotropic therapy in smokers 

with chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD). 

66 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu 

Wpływ leczenia empagliflozyną na śmiertelność, 

chorobowość sercowo-naczyniową, rozwój 

dysfunkcji lewej komory serca i jakość życia u 

dorosłych po leczeniu nowotworu wieku 

dziecięcego antracyklinami 

67 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Luxmed Ewa Futyma 

Skuteczność leczenia migotania przedsionków 

propafenonem w połączeniu z empiryczną ablacją 

cieśni trójdzielno-żylnej i modyfikacją czynników 

ryzyka u chorych z otyłością. Badanie DEFY-AF. 
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68 
 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych 

Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol 

(177Lu/90Y-DOTATATE) jako skutecznego 

narzędzia w leczeniu nowotworów 

neuroendokrynnych 

69 

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

Niekomercyjne badanie kliniczne - 

Sakubitryl/walsartan w leczeniu nadciśnienia 

płucnego wtórnego do niewydolności serca z 

obniżoną frakcją wyrzutową – PRESENT-HF Study 

70 
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie 

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA TARCZYCY 

DABRAFENIBEM LUB TRAMETYNIBEM, ZALEŻNIE 

OD MUTACJI INICJUJĄCEJ, W SKOJARZENIU Z 

LECZENIEM JODEM PROMIENIOTWÓRCZYM Z 

ZASTOSOWANIEM rhTSH. BADANIE II FAZY, RIOT-

DAT 

71 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu 

Wpływ dożylnego leczenia karboksymaltozą 

żelazową na śmiertelność i chorobowość z 

przyczyn sercowo-naczyniowych, oraz na jakość 

życia pacjentów z zawałem serca i towarzyszącym 

niedoborem żelaza 

72 Gdański Uniwersytet Medyczny 

Zastosowanie brentuksymabu vedotinu (BV) z 

chemioterapią BGD z następową autologiczną 

transplantacją szpiku i leczeniem 

podtrzymującym BV u chorych na chłoniaka 

Hodgkina opornego na leczenie 1 linii. 

73 Gdański Uniwersytet Medyczny 

Farmakologiczne leczenie reperfuzyjne udarów 

niedokrwiennych mózgu u pacjentów 

przyjmujących doustne antykoagulanty 
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74 
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie 

 

Nadzorowana aktywność fizyczna u młodych 

chorych na wczesnego raka piersi w trakcie 

chemioterapii przedoperacyjnej 

75 
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie 

Anti-tumor immune effect of a Direct Factor Xa 

inhibitor (rivaroxaban) in microsatellite instable 

Metastatic Colorectal Cancer: a phase III 

randomized double-blind clinical trial (FAXIMILE 

trial)  

76 

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

Sirolimus kontra paklitaksel w leczeniu choroby 

wieńcowej małych naczyń – wpływ miejscowego 

działania leku na przebudowę naczynia oraz 

rokowanie pacjentów. 

77 Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Ocena skuteczności  

i bezpieczeństwa nebiwololu w leczeniu 

nadciśnienia tętniczego u nastolatków  

 


