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Ponad 16 lat obecności na rynku badań klinicznych 

Przeprowadzonych kilkadziesiąt badań klinicznych

Wielokrotnie najlepsza pozycja w rekrutacji 
pacjentów w Polsce i na świecie 

Doświadczony i wykwalifikowany personel, 
posiadający niezbędne międzynarodowe certyfikaty 

Ośrodek Badań Klinicznych KO-MED



Ośrodek Badań Klinicznych KO-MED – ZAMOŚĆ

Ośrodek Badań Klinicznych 
w Zamościu utworzony został na 
terenie Zamojskiego Szpitala 
Niepublicznego Sp. z o.o. we 
wrześniu 2013 roku.

KO-MED Centra Kliniczne
Ośrodek Badań Klinicznych w 
Zamościu
Zamość, ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość
tel. 84 627 88 87
fax 84 638 47 99
e-mail: zamosc@komed-ck.pl



Struktura organizacyjna i podział zadań

Kierownik Ośrodka

Administracja 

Rejestracja

Pielęgniarka

Administracja

Badacz główny

Lekarz

Koordynator BK

Asystentka Medyczna 

Dyrekcja



Inwestycja w nowoczesne terapie i stymulacja 
rozwoju medycyny

Pierwszy i niezbędny krok jaki przechodzi każdy 
lek w drodze do laboratoriów chemicznych i 
badań przedklinicznych do apteki

Cel - określenie bezpieczeństwa oraz 
skuteczności stosowania danego leku

Efekt – określenie nowych sposobów 
zapobiegania, diagnozowania lub leczenia 
poszczególnych chorób

Badania kliniczne



Podział rejestrowanych badań klinicznych wg dziedzin 
terapeutycznych (lata 2010 – 2013) – dane szczegółowe

Badania kliniczne



Podział rejestrowanych badań klinicznych wg faz (lata 2010 – 2013)

Badania kliniczne



Liczba zarejestrowanych badań klinicznych (w Polsce)

Badania kliniczne



Dostęp do bardziej nowoczesnych eksperymentalnych metod 
leczenia 
•W ciągu ostatnich 20 lat wprowadzono na światowy rynek 
farmaceutyczny około 300 nowych leków i szczepionek, które 
pozwalają skuteczniej leczyć około 150 chorób
•Liczba pacjentów w badaniach onkologicznych prowadzonych w:
�Polsce (38 mln) w ramach działania EORTC w latach 2000 – 2011 
wynosiła 1 082 osób
�Belgii (11 mln) w badaniach uczestniczyło 7 399 osób
�Francji (66 mln) w badaniach uczestniczyło 14 438 osób
�Holandii (16,5 mln) w badaniach uczestniczyło 15 729 osób

W wymienionych krajach pacjenci z chorobami onkologicznymi mają
dużo większe szanse otrzymania nowoczesnej, eksperymentalnej 
terapii niżw Polsce 

Pacjenci w badaniach klinicznych



Uczestnicy badań klinicznych (w Polsce)



• dostęp do nowych terapii

• brak kosztów związanych z udziałem w badaniu

• dokładna analiza stanu zdrowia pacjenta na koszt 

Sponsora, szersza opieka medyczna

• szczegółowe informacje na temat choroby

• bezpłatne wyposażenie pacjenta w sprzęt

• dostęp do wysokiej klasy specjalistów

Korzyści dla pacjentów



• proces leczenia wg międzynarodowych standardów

• nadzór nad bezpieczeństwem pacjenta

• stała ocena skuteczności leczenia

• dostęp do leczenia w miejscu zamieszkania

• poczucie bezpieczeństwa

• dostęp do informacji o wynikach badania

Korzyści dla pacjentów



Programy prowadzone w OBK KO-MED Zamość:

•PROGRAM 1 – dyslipidemia 
•PROGRAM 2 – cukrzyca typu 2
•PROGRAM 3 – cukrzyca typu 2
•PROGRAM 4 – cukrzyca typu 2 
•PROGRAM 5 – przewlekła  obturacyjna choroba płuc

Kolejne 7 programów w trakcie uruchamiania

Badania aktualnie prowadzone w Ośrodku Zamość

• Z ośrodkiem nawiązało współpracę do tej pory 
kilkunastu lekarzy

• Ponad 100 pacjentów rozpoczęło leczenie w Ośrodku



Zapraszamy na stronę:
www.komed-ck.pl

Więcej informacji na temat badań klinicznych



Dziękuję za uwagę


