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Lp Data Tytuł  badania Nazwa sponsora lub 

firmy , 

przedstawiciela 
sponsora 

Dane 

identyfikacyjne 

koordynatora 
badania i/lub 

badacz w tym 

czy prowadzi on 
równolegle inne 

badania 

kliniczne lub 
zamierza  je 

prowadzić  

Skład zespołu 

badawczego 

Data 

rozpoczęcia 

badania 
klinicznego i 

przewidywany 

czas jego 
trwania  

Przewidywana 

liczba uczestników 

badania 
klinicznego i 

kryteria ich 

rekrutacji  

Informacje o 

prawach i 

obowiązkach 
uczestnikach 

badania 

klinicznego  

Wskazania osoby z 

którą można się 

kontaktować się w 
celu uzyskania 

dodatkowych 

informacji nt. 
badania i 

zgłaszanych ew. 

szkód powstałych w 
związku z 

uczestnictwem w 

badaniu klinicznym 

Wskazanie 

źródeł 

finansowania 
leczenia 

zdarzeń 

niepożądanych 
związanych z 

uczestnictwem 

w badaniu 
klinicznym  

Informacje o 

wydaniu przez 

ministra 
właściwego ds. 

zdrowia decyzji o 

zawieszeniu 
badania 

klinicznego lub 

cofnięciu 
pozwolenia na 

prowadzenie 

badania lub 
przerwaniu 

badania przez 

sponsora , jeżeli 
miało miejsce 

Informacje o 

zakończeniu 

badania 
klinicznego 

jeżeli 

badania 
zostało 

zakończone 
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2012-
2013 

Preparat TZP-
102 w dawce 
10mgw leczeniu 
gastroparezy  
cukrzycowej 

Tranzyme,Inc 
TZP-1-2-CL-
G004 

Piotr 
Dziemidok 

Piotr 
Dziemidok 

wrzesień 
2012 

zgodnie z 
protokołem 
badania 

zgodnie z 
protokołe
m badania 

Piotr 
Dziemiodk 

zgodnie z 
protokołe
m badania 

- Czerwiec  
2013 r 
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Tabela badań klinicznych wykonanych lub wykonywanych w 2012- 2013 r. 

Oddział / Pracownia  Pracownia Badań Klinicznych 
Lp. Data Tytuł 

badania 
Nazwa sponsora 
lub firmy , 
przedstawiciela 
sponsora 

Dane 
identyfikacyjne 
koordynatora 
badania i/lub 
badacz w tym 
czy prowadzi 
on 
równolegle 
inne badania 
kliniczne lub 
zamierza je 
prowadzić 

Skład zespołu 
badawczego 

Data 
rozpoczę
cia 
badania 
kliniczne
go i 
przewidy
wany 
czas jego 
trwania 

Przewidywana 
liczba 
uczestników 
badania 
klinicznego i 
kryteria ich 
rekrutacji 

Informacje o 
prawach i 
obowiązkach 
uczestnikach 
badania 
klinicznego 

Wskazania osoby 
z którą można się 
kontaktować się w 
celu uzyskania 
dodatkowych 
informacji nt. 
badania i 
zgłaszanych ew. 
szkód powstałych 
w związku z 
uczestnictwem w 
badaniu 
klinicznym 

Wskazanie 
źródeł 
finansowania 
leczenia 
zdarzeń 
niepożądanych 
związanych 
z 
uczestnictwem 
w badaniu 
klinicznym 

Informacje o 
wydaniu przez 
ministra właściwego 
ds. zdrowia decyzji 
o zawieszeniu 
badania klinicznego 
lub cofnięciu 
pozwolenia na 
prowadzenie 
badania lub 
przerwaniu badania 
przez sponsora, 
jeżeli miało miejsce 

Informacje o 
zakończeniu 
badania 
klinicznego 
jeżeli badania 
zostało 
zakończone 

1. 2012 SP0993 UCB 
Biosciences 

GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10; 

40789 
Monheim 
Germany 

R. Chwedorowicz R. Chwedorowicz 
I. Woźnica 

K. Bełtowska 
G. Raszewski 

V. Zając 
M. Czerniak 

Jan 2012 
- 2013 

4 zgodnie  
z protokołem 

badania 

dr Chwedorowicz ubezpieczenie brak - 

2. 2013 SP0994 UCB 
Biosciences 

GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10; 

40789 
Monheim 
Germany 

R. Chwedorowicz R. Chwedorowicz 
I. Woźnica 

G. Raszewski 
V. Zając 

M. Czerniak 

Mar 2013 
- 2014 

4 zgodnie  
z protokołem 

badania 

dr Chwedorowicz ubezpieczenie brak - 

3. 2013 NO1358 UCB 
Biosciences 

Inc., 8010 Arco 
Corporate 

Drive, Suite 
100, Releigh, 
NC 27617, 

United States 

R. Chwedorowicz R. Chwedorowicz 
I. Woźnica 

K. Bełtowska 
G. Raszewski 

V. Zając 
M. Czerniak 

Jan 2013 
- 2014 

2, rekrutacja 
trwa 

zgodnie  
z protokołem 

badania 

dr Chwedorowicz ubezpieczenie brak - 

 


