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1
139/08

BK_31_08
27.03.08

Długoterminowe, wieloośrodkowe badanie fazy IV dotyczace 

bezpieczeństwa i skuteczności terapii preparatem Omnitrope 

(rekombinowany ludzki hormon wzrostu, rhGH) u niskorosłych 

dzieci z niedoborem urodzeniowej masy ciała 

101/UR/CEBEK/02/08 PRA /Sandoz GmbH

Klinika Endokrynologii i 

Reumatologii Dziecięcej

Oddział XII/1

prof. UM dr hab. Marek 

Niedziela

Barbara Rabska-Pietrzak

Monika Obara-Moszyńska

Katarzyna Jończyk-

Potoczna

Hanna Mikoś

Sabina Przewoźniak

Irena Monczakowska

oznaczenie IGF1 i IGFBP3,

pomiar wieku kostnego,

ocena metabolizmu węglowodanów, 

przeciwciała anty-rhGH oraz przeciwciała 

przeciwko peptydom E.coli

24.09.2008.

obowiązuje do 

zakończenia 

badania w 

instytucji

 planowane 20 

uczestników

2 11/2019 04.02.2019

Wieloośrodkowe randomizowane sterowane zdarzeniami, 

prowadzone metodą otwartej próby badanie oceniające 

skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę macitentanu 

w porównaniu z leczeniem standardowym stosowanym u 

dzieci z tętnyczym nadciśnieniem płucnym

UR.DBL.BLE.474.0075.2018

PPD Global 

Limited/Actelion 

Pharmaceuticals

Klinika Kardiologii 

Dziecięcej, Nefrologii i 

Nadciśnienia Tętniczego 

Wieku Rozwojowego

dr Rafał Surmacz

Marzena Kilinaek

Agata Łaźniak

Pelczar-Płachetka

Anna Łohynowicz

pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą leczeni w 

ramach Programu Lekowego NFZ, możliwy 

udział pacjenta w podbadaniu dot. 

farmakokinetyki, 10 planowych wizyt co 6 

tygodni, możliwe wizyty nieplanowe

12.02.2019. 31.12.2022.
planowane 8 

uczestników

3 194/19 28.10.2019

Retrospektywne badania obsewacyjne dotyczące trendów w 

częstości przyjęc do szpitala z powodu radiograficznie 

potwierdzonego prawdopodobnie bakteryjnego zapalenia 

płuc u dzieci w wieku poniżej 2 lat w polsce w okresie przed i 

po powszechnych masowych szczepieniach szcepionką 

Synflorix

-

PPD Global 

Ltd.(GlaxoSmithKline 

Biologicals SA)

Klinika Pneumonologii i 

Alergologii Dziecięcej i 

Immunnologii Klinicznej

prof. dr hab. med. Anna 

Bręborowicz

Katarzyna Jończyk-

Potoczna

Przemysław Stajkowski

Paulina Sobkowiak

Sandra Kowal

badanie obserwacyjne - pozyskiwanie i eksport 

elektronicznej dokumentacji medycznej 

pacjentów leczonych w latach 2013-2018 oraz 

analiza radiograficzna rtg klatki piersiowej

28.10.2019 10.11.2020 nie określono

4 152/20 13.08.2020

Adaptacyjne, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, 

randomizowane, wieloośrodkowe bafanie fazy IIB/III z grupą 

kontrolną otrzymująca placebo, oceniające bezpieczeństwo i 

skuteczność preparatu NaBen (benzoesam sodu) inhibitora 

oksydazy D-aminokwasów, w leczeniu uzupełniającym 

schizofrenii u młodzieży

DBL.474.475.2019

SyneuRx 

International/ 

Global Medical 

Services

Klinika Psychiatrii Dzieci i 

Młodzieży

prof. dr hab. n. med. 

Agnieszka Słopień

Marta Tyszkiewicz-

Nwafor

Barbara Matczak

Anna Łohynowicz

badanie nieobciążające, lek jest lekiem 

uzupełniającym/dodatkowym poza pozostałymi 

stałymi lekami

7 wizyt każdego włączonego pacjenta - 

ambulatoryjne

brak

co najmniej 8-10 

pacjentów w 

ciągu 12 miesięcy

Poznań, 08.11.2021 r.


