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Przesłanie Dyrektora Generalnego EORTC 

Opinie ekspertów EORTC 

Dr hab. n. med. prof.nadzw. Lucjan S. Wyrwicz,  
Klinika Onkologii i Radioterapii, 
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. 

Prof. Lucjan Wyrwicz  jest członkiem ESMO i Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem 
(EORTC), gdzie kieruje badaniami nad rakiem odbytnicy i kanału odbytu. Aktywnie uczestniczy w 
pracach Europejskiej Sieci Referencyjnej EuraCan (koordynator badań nad rzadkimi nowotworami 
przewodu pokarmowego). Poza pracą kliniczną posiada doświadczenie w dziedzinie bioinformatyki, 
w szczególności genomiki porównawczej, modelowania struktur białek i tzw. analiz wielkoskalowych. 
Autor i współautor 90 publikacji o zasięgu międzynarodowym. 

Zwróciliśmy się do Prof. Wyrwicza z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań: 
Z jakimi wyzwaniami spotyka się  Pan Profesor podczas przeprowadzania prób klinicznych w naszym kraju?  
Podstawowym ograniczeniem w prowadzeniu badań akademickich jest problem braku 
zaangażowanej kadry klinicystów. Wraz z powołaniem Agencji Badań Medycznych możliwe 
stało się wnioskowanie o niezależne fundusze badawcze.  Stąd pozostało ograniczenie główne 
jakim jest brak kadry, która na wczesnym etapie rozwoju pragnie poświęcić się nauce. 
Dostrzegam też pewne ograniczenia w zapleczu logistycznym dla prowadzenia badań. Często 
widzimy niezrozumienie kierownictwa szpitali w priorytetyzacji badań naukowych jako 
ważnego aspektu pracy jednostki medycznej, choć od razu muszę w tym miejscu podkreślić, 
iż Narodowy Instytut Onkologii mógłby być w tym zakresie wzorem dla każdej jednostki 
medycznej w Polsce. 

https://vimeo.com/460949715/4198d102df
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W jaki sposób EORTC może wspomagać przeprowadzanie badań klinicznych? 
W mojej ocenie EORTC jest najlepszym możliwym miejscem dla onkologa na zapoznanie się 
z bieżącą problematyką naukową, sposobem organizacji badań w onkologii, jednocześnie 
dając szansę na klarowną ścieżkę rozwoju naukowego. Dla onkologa znającego podstawy 
metodologii badań naukowych udział w spotkaniach grup badawczych może być inspiracją do 
stworzenia własnych projektów badań. Przedstawiając na takim spotkaniu nową koncepcję 
badania w ciągu kilkunastu minut można uzyskać opinię na temat projektu, planu 
statystycznego protokołu, czy możliwości jego realizacji. I to jest wartość, której nie uzyskamy 
nigdzie indziej. 
 
Jak badania kliniczne zmienią się w przyszłości? Jaki wpływ będzie to miało na nasz kraj?  
Nie jest truizmem, że onkologia jako taka się zmienia. Zmienia się zwłaszcza w presji na rozwój 
nowych (kosztownych) terapii. Ta presja osiągnęła poziom niewyobrażalny, a jednocześnie 
rozszerza się "przepaść" pomiędzy onkologią akademicką (skupiającą się w znacznej części 
na optymalizacji leczenia radykalnego) a onkologią-przemysłu (skupiającą się na innowacjach 
w leczeniu paliatywnym). Ten rozdźwięk wynika głównie w długości "cyklu życiowego" 
produktów komercyjnych; czas ochrony patentowej jest ograniczony, a prowadzenie badań w 
leczeniu paliatywnym prowadzi do wyników w krótszym czasie niż badań w leczeniu 
radykalnym. Na dłuższą metę, jako naukowiec muszę powiedzieć, że jest to sytuacja nie do 
zaakceptowania. 
Jako klinicysta obserwuję, iż onkologia w Polsce będzie musiała ulec pewnym przemianom: 
decentralizacja chemioterapii, centralizacja chirurgii onkologicznej, standaryzacja wskazań i 
sposobu prowadzenia radioterapii. W zasadzie są to trendy od których nie ma odwrotu i będzie 
miało to wpływ na sposób prowadzenia badań akademickich. Dziś trudno jest powiedzieć 
jednak jak będzie wyglądała praca naukowca oraz klinicysty za 2-3 lata.  
Nie bez znaczenia jest także aktualna sytuacja epidemiologiczna - epidemia COVID-19 istotnie 
wpływa na każdy aspekt dnia codziennego, ogranicza mobilność naukowców i warunkuje 
pewne przemiany w codziennej praktyce klinicznej. Epidemia COVID-19 wymogła na moim 
zespole zmianę protokołów postępowania w ciągu około 14 dni. W lutym-marcu 2020 roku 
zrewidowaliśmy każdą aktywność, zmieniliśmy sposób naszego działania, ale także "ścieżki" 
postępowania z chorymi ("pattern of care"). Nowe algorytmy postępowania wpływają na 
obciążenie klinicysty, a nowe zagrożenia epidemiologiczne wpływają na priorytetyzację celów 
w badaniach naukowych. Jak więc będzie wyglądać onkologia i prowadzone badania naukowe 
za kilka lat trudno jest dziś jednoznacznie wskazać. Jedno jest pewne - te przemiany dotkną 
nie tylko nas, ale cały świat onkologiczny; dziś ten kto nic nie zmienia, w zasadzie nie będzie 
gotowy do stawienia czoła zmieniającej się onkologii przełomu 2020/2021 roku. 
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Wstęp  
 
Szanowni Państwo,  
 
Rok 2020 postawił przed branżą badań klinicznych ogromne wyzywania. Ogólnoświatowa 
pandemia COVID-19 wpłynęła na prowadzenie badań klinicznych poprzez zmianę 
funkcjonowania wielu ośrodków badawczych czy wprowadzenie dodatkowych zaleceń i 
środków ostrożności, chroniących personel medyczny i pacjentów – uczestników badań.  
W biuletynie przedstawiamy aktywności polskiego Biura EORTC, które zostały podjęte w 
związku z pandemią COVID-19, informacje dotyczące prowadzonych badań oraz kalendarz 
wydarzeń EORTC na 2020 rok. 
Niekomercyjne badania EORTC to szansa na dostęp dla polskich pacjentów do terapii, które 
nie są powszechnie dostępne oraz pozwalają polskim naukowcom na udział w 
międzynarodowych projektach naukowych. Zachęcamy polskich badaczy do kontaktu z 
polskim Biurem Współpracy z EORTC oraz aktywnego udziału w spotkaniach grup 
badawczych EORTC. To dzięki Państwa zaangażowaniu mogą być w Polsce realizowane 
najciekawsze niekomercyjne projekty badawcze prowadzone w Europie. Dzięki współpracy 
z EORTC powstają nowe standardy leczenia w onkologii, a bezpośredni kontakt z 
naukowcami z najlepszych ośrodków europejskich stwarza unikalną możliwość na projekty 
naukowe. Dlatego też tak ważne jest Państwa zaangażowanie i zwiększenie uczestnictwa 
polskich lekarzy w działalności EORTC. 
 
 
 

 

Aktywność Polskiego Biura Współpracy z EORTC  
(od 01/11/2019 do 31/08/2020) 

 

Badania które zostały złożone do KB i/lub URPL 
 
W ramach prowadzonej działalności regulatorowej przez Polskie Biuro Współpracy z EORTC (PL 
LO) w ciągu ubiegłych 10-u miesięcy zostały przygotowane i złożone do Komisji Bioetycznej i/lub 
URPL 2 wnioski o rozpoczęcie następujących badań: 
 
 
Numer badania 
 

Tytuł badania Koordynator krajowy 

1531 – ROG-GUCG Radiotherapy and 6-month androgen 
deprivation therapy with or without 
apalutamide in Intermediate and 
Limited High Risk Localized Prostate 
Cancer: a phase III study 

Dr Krzysztof Konopa, 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne  
w Gdańsku 

1809 – STBSG 
STRASS2 

A randomized phase III study of 
neoadjuvant chemotherapy followed 
by surgery versus surgery alone for 
patients with High Risk Retro 
Peritoneal Sarcoma 

Prof. Piotr Rutkowski, 
Narodowy Instytut Onkologii Państwowy 
Instytut Badawczy  
w Warszawie 
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Amendmenty oraz zawiadomienia złożone do KB i/lub URPL 
 
W ciągu ubiegłych 10-u miesięcy Polskie Biuro złożyło 12 amendmentów (w tym 4 związane z 
COVID-19) oraz 12 zawiadomień o zakończeniu badań do KB i/lub URPL. 
 
 

 
 
 
Planowane złożenia badań do KB i/lub URPL 
 
W najbliższych miesiącach PL LO planuje złożenie następujących badań (nowych w polskim 
portfolio, jak i tych których złożenie zostało czasowo wstrzymane): 
 

Numer badania 
 

Tytuł badania Koordynator krajowy 

1811 E²-RADIatE E²-RADIatE - OligoCare: A pragmatic 
observational cohort study to evaluate radical 
radiotherapy for oligo-metastatic cancer 
patients 

Prof. Lucjan Wyrwicz, 
Narodowy Instytut Onkologii 
Państwowy Instytut Badawczy  
w Warszawie 
 

1735-HNCG  
 

A randomized phase III study on maintenance 
durvalumab vs placebo following post-
operative concomitant chemoradiation in 
subjects with HPV-negative squamous cell 
head and neck carcinoma (HNSCC) with high 
risk of recurrence: ADHERE. 

Dr Joanna Kaźmierska, 
Wielkopolskie Centrum 
Onkologii w Poznaniu 
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Dodatkowa aktywność Polskiego Biura Współpracy 
z EORTC 

W okresie od listopada 2019 do września 2020 polskie Biuro wspierało aktywnie EORTC Budget 
& Contract Department w wynegocjowaniu 4 kontraktów  oraz amendmentu do umowy z polskimi 
ośrodkami do badań o numerach 1617, 1809 oraz 1333. 

Biuro wspiera również EORTC w aktywacji ośrodków, poprzez pomoc w zbieraniu wymaganej 
dokumentacji i w odpowiadaniu na pojawiające się pytania w ośrodkach. W minionym okresie 
wsparliśmy zespoły badawcze w 7 badaniach. 

Dodatkowo biuro wsparło badacza w uzupełnianiu e-CRF oraz w odpowiadaniu na pytania Data 
Managera w badaniu 1333-GUCG. 

Kolejną aktywnością polskiego Biura będzie przeprowadzanie wizyt monitorujących wskazanych 
przez EORTC HQ badań. Planowane jest monitorowanie 4 badań: 1408-BCG, 1506-STBSG, 
1420-HNCG, 1531-ROG-GUCG. 

Portfolio badań klinicznych EORTC w Polsce 
 i stan rekrutacji 

Lista badań otwartych do rekrutacji lub będących w trakcie aktywacji lub niedawno zamkniętych 
w Polsce (stan w dniu: 15/09/2020) 

Aktualności dotyczące badań klinicznych w Polsce 

 Agencja Badań Medycznych przeznaczyła 100 mln zł na stworzenie sieci dziesięciu 
wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). Nowo powstałe Centra 
pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce. Inicjatywa stworzenia Centrów 
Wsparcia Badań Klinicznych ma na celu uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych w Polsce, 
co przyczyni się do zwiększenia szansy pacjentów na dostęp do nowoczesnych, 
innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w 
naszym kraju, a także wzrostu liczby realizowanych badań. 
Wśród beneficjentów wybranych w konkursie, znalazło się dziesięć podmiotów: Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, Wojskowy Instytut Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach, Gdański 
Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich 

Zobacz tabelę 

we Wrocławiu oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. 
med. Eleonory Reicher. 

http://www.eortc.org/app/uploads/2020/10/portfolio-badan-klinicznych-EORTC-w-Polsce-i-stan-rekrutacji-Sept2020.pdf
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Na 
Najważniejsze informacje prawne i często zadawane 

pytania 

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na prowadzenie badań EORTC w Polsce? 

Pandemia COVID-19 bezpośrednio wpłynęła na prowadzenie akademickich jak i 
komercyjnych badań klinicznych. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację EORTC wystosowała 
do wszystkich głównych badaczy i koordynatorów krajowych pisma ze szczegółową 
instrukcją postępowania w zaistniałych okolicznościach. Dodatkowo zostały przygotowane 
poprawki do protokołów badań i nowe wersje dokumentów dla pacjentów, uwzględniające 
zmiany w protokołach badawczych.  

Jaki rodzaj pomocy zapewnia Polskie Biuro Współpracy z EORTC? 

Punkt kontaktowy 
Polskie Biuro Współpracy z EORTC jest krajowym punktem kontaktowym dla polskich 
badaczy, który zapewnia porady, informacje praktyczne i pomoc we wszystkich aspektach 
uczestnictwa w badaniach EORTC. Pośredniczy we współpracy i komunikacji z 
pracownikami EORTC HQ zaangażowanymi w dane badanie. 
Wsparcie badaczy w Polsce 
Biuro wspiera krajowych koordynatorów (NC) w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do 
złożenia do Komisji Bioetycznej i URPL. Wraz z krajowym koordynatorem weryfikuje jakość 
tłumaczenia niezbędnych dokumentów, takich jak Informacja dla pacjenta i Formularz 
Świadomej Zgody oraz streszczenia protokołów i dostosowuje dokumenty do wymogów 
polskich. Biuro wspiera również polskie ośrodki w negocjacjach kontraktu. Wskazuje 
nowym, młodym badaczom w jaki sposób otworzyć badanie EORTC w ich ośrodku. 
Współpraca z Polskimi Grupami Badawczymi 
EORTC jest otwarte na dyskusję na temat projektów, które mogą być realizowane poprzez 
współpracę z krajowymi grupami badawczymi. Grupy badawcze zgromadzone w 
konsorcjach lub innych formach mogą skontaktować się z Polskim Biurem Współpracy z 
EORTC, które to zainicjuje dyskusję z EORTC HQ o możliwości przyszłej współpracy. 
Polityką EORTC jest stworzenie sieci międzynarodowych instytucji akademickich,  poprzez 
badania intergrupowe w obrębie EORTC i/lub Międzynarodowe Grupy Współpracy. 
Wsparcie dla osób chcących ubiegać się o członkostwo EORTC 
Polskie Biuro Współpracy udziela dokładnych informacji i odpowiada na wszelkie pytania 
osób zainteresowanych członkostwem EORTC oraz sprawdza z EORTC status aplikacji. 

Członkostwo  EORTC 

Członkostwo EORTC umożliwia aktywny udział w badaniach klinicznych EORTC oraz w 
spotkaniach grup EORTC, konferencjach i szkoleniach. Kandydaci mogą ubiegać się 
bezpośrednio za pośrednictwem Komitetu Członkostwa (membership@eortc.org). 
Wszystkie informacje oraz formularz aplikacyjny są dostępne w Polskim Biurze Współpracy 
z EORTC lub też bezpośrednio na stronie internetowej EORTC tutaj. 

mailto:membership@eortc.org
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Staże w EORTC dla młodych badaczy 
(lekarzy i statystyków) 

EORTC zawsze poszukuje aktywnych, utalentowanych osób, które chciałyby rozwijać 
swoje umiejętności pod patronatem EORTC. Dostępne są liczne możliwości staży 1-3 
letnich w środowisku wielodyscyplinarnych specjalistów, dotyczące projektowania, realizacji 
i analizy programów badawczych z możliwością uwieńczenia pracy profesjonalnymi 
publikacjami i szansą na prezentowanie wyników na ważnych kongresach naukowych. 
Zachęcam do regularnego odwiedzania działu z propozycjami rozwoju kariery. 
Informacje dotyczące dostępnych  staży w EORTC HQ, można znaleźć  tutaj. 

Kalendarz wydarzeń 

Pełny kalendarz wirtualnych spotkań naukowych oraz konferencji EORTC dla każdej z 
kategorii można znaleźć tutaj 
Bezpośredni dostęp do informacji o kalendarzu wirtualnych spotkań grup naukowych 
EORTC można znaleźć tutaj. 
W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące konferencje: 

Bezpłatna rejestracja! 

Bezpośredni dostęp do informacji na stronie internetowej konferecji  pod linkiem  tutaj 

Bezpłatna rejestracja! 

Bezpośredni dostęp do informacji na stronie internetowej konferecji  pod linkiem tutaj. 

Nasze dane kontaktowe można znaleźć na stronie EORTC PL Liaison Office 

http://www.eortc.org/careers/
http://www.eortc.org/events/
http://www.eortc.org/events/category/categories/research-groups-meetings/
https://event.eortc.org/ibcd2020/
https://www.eortc.org/event/32nd-eortc-nci-aacr-symposium/
https://www.eortc.org/event/32nd-eortc-nci-aacr-symposium/
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