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Wrocław, dnia 12 marca 2021

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjantów nr 2/2021

Zamawiający - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, w związku z planowanym złożeniem do Agencji
Badań

Medycznych

wniosku

na

konkurs

na

niekomercyjne

badania

kliniczne

w obszarze chorób rzadkich - ABM/2021/1 ogłasza, zgodnie z regulaminem konkursu, nabór
potencjalnego konsorcjanta - organizacji pacjenckiej.
I.

CEL KONSORCJUM:

Celem konsorcjum będzie przeprowadzenie niesponsorowanego badania klinicznego w celu
potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności terapii fagowej w leczeniu przewlekłego
zapalenia zatok przynosowych u pacjentów z chorobami rzadkimi.
II.

ZADANIA DO REALIZACJI PRZEZ ORGANIZACJĘ:

Zadaniem organizacji będzie uczestniczenie w przygotowaniu założeń wniosku projektowego,
projektowaniu i rejestracji protokołu badania klinicznego, naborze pacjentów oraz analizie
danych będących wynikiem badania klinicznego.
III.

KRYTERIA WYBORU:

Wymagane kryteria obligatoryjne:
1. organizacja zrzeszająca chorych z mukowiscydozą, zespołem Kartagenera lub
zespołem Younga, do której celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
2. posiadanie zespołu, infrastruktury oraz doświadczenia w działalności na rzecz leczenia
lub poprawy stanu zdrowia osób z mukowiscydozą, zespołem Kartagenera lub
zespołem Younga;
3. posiadanie zdolności finansowej gwarantującej płynność w zakresie odpowiedniego
finansowania projektu w celu zapewnienia jego odpowiedniej realizacji i dalszego
funkcjonowania co najmniej na poziomie 10 tys. zł.
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IV.

WARUNKI FORMALNE

1. Zgłoszenia opisu potencjału organizacji (m.in. obszar działania, liczba zrzeszanych
pacjentów) oraz potwierdzenie ich spełniania wszystkich wymaganych kryteriów
przez osobę upoważnioną przez podmiot należy nadsyłać drogą e-mailową na adres:
clinphage@hirszfeld.pl
2. W przypadku wpłynięcia wielu ofert wybór konsorcjanta (najlepszej oferty) oparty
będzie o analizę jego potencjału w odniesieniu do danej kategorii pacjentów:
a. pacjenci z mukowiscydozą,
b. pacjenci z zespołem Kartagenera,
c. pacjenci z zespołem Younga.
V.

WNIOSKI I ZAPYTANIA

Pytania w związku z naborem należy kierować na adres e-mailowy clinphage@hirszfeld.pl lub
pod nr tel. 71 370 99 01 albo 71 370 99 89.
VI.

TERMIN NABORU

Termin zamknięcia naboru Konsorcjantów: 29.03.2021 r. do godz. 09:00.
VII.

REGULAMIN

Regulamin

konkursu

ABM/2021/1

oraz

Beneficjent_wielopodmiotowy) wymaganej

wzór

umowy

konsorcjum

(UoD-

przez ABM dostępne są pod adresem:

https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/737,Konkurs-na-niekomercyjne-badaniakliniczne-w-obszarze-chorob-rzadkich-ABM20211.html

Andrzej
Wincenty
Gamian

Elektronicznie podpisany
przez Andrzej Wincenty
Gamian
Data: 2021.03.12
13:46:39 +01'00'
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