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Adamed uzyskał akceptację MNiSW na
dofinansowanie projektu ONCO - 3CLA
Została podpisana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowa o dofinansowanie projektu
„ONCO - 3CLA – biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy”. Umowa jest zwieńczeniem
2,5 letnich starań Adamedu o otrzymanie dofinansowania do badań. Pierwszą częścią prac było

uzyskanie statusu projektu kluczowego „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”.
Kolejnym etapem był szereg weryfikacjami oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, która
spełniała wszystkie standardy formalne i merytoryczne.
Podpisanie umowy przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest dla naszej firmy sygnałem,
że idziemy w dobrym kierunku. Tego rodzaju nobilitacja umacnia w nas przekonanie, że prace
badawcze nad projektem „ONCO - 3CLA – biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy”
w rzeczywisty sposób wpłyną na światowy rynek leków” - powiedziała Małgorzata Korpusik, Dyrektor
ds. Badań, Rozwoju i Produkcji - Członek Zarządu Adamed.
"Dla polskich firm farmaceutycznych kluczowe naszym zdaniem jest wpisanie się obecnie w nurt
rozwoju innowacyjności. Inwestowanie w programy rozwijające zaawansowane technologie powinno
istotnie wpłynąć na poprawę kondycji polskiej gospodarki, jak również na stan krajowego przemysłu.
W przyszłości zamierzamy nadal przeznaczać tak istotne środki na rozwój naszych spółek i brać
czynny udział w kolejnych programach wdrażanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego” - powiedziała Małgorzata Korpusik.
Aż 85% kwoty dotacji przeznaczonej na badania w ramach projektu „ONCO - 3CLA –
biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy” pochodzi z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (środki Unii Europejskiej) zaś 15% z budżetu krajowego. Projekt będzie
finansowany z działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”- Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
"W terapiach celowanych antynowotworowych, cząsteczka terapeutyczna jest kierowana do miejsca
występowania nowotworu i niszczy tylko komórki nowotworowe, oszczędzając zdrowe tkanki
organizmu. Wierzymy, że nasza ciężka praca poparta środkami finansowymi na prowadzenie badań
zostanie sfinalizowana sukcesem i będziemy w stanie skutecznie walczyć z rakiem” - powiedziała
Małgorzata Korpusik.
http://laboratoria.net/aktualnosci/5188.html
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Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.
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