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Jubileusz Naukowej Fundacji Polpharmy

Krok w stronę Nobla
– Gdyby nie było Fundacji Polpharmy, należałoby ją natychmiast powołać – mówi środowiskowy
żart, powtarzany na medycznych kongresach i spotkaniach. W tym roku instytucja obchodzi
swój jubileusz – dziesięciolecie istnienia.
Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej
Farmacji i Medycyny została założona przez Polpharmę w 2001 r. Jest pierwszą i jedyną tego typu organizacją założoną przez polską prywatną firmę farmaceutyczną. Decyzją fundatora od grudnia 2010 r. działa
pod nazwą Naukowa Fundacja Polpharmy.
Cel
Niezmiennie od 10 lat fundacja wspiera rozwój
nauk medycznych i farmaceutycznych oraz naukowców. Swoje programy adresuje do ludzi z ambicjami
naukowymi na każdym szczeblu kariery. Począwszy
od nagród fundowanych dla studentów – autorów
najlepszych prac magisterskich, poprzez stypendia
doktoranckie dla młodych naukowców, po finansowanie grantów na badania naukowe prowadzone przez
doświadczonych badaczy. Celem Fundacji jest wspar-

cie finansowe projektów badawczych z zakresu nauk
medycznych i farmaceutycznych.
– Dzięki Fundacji udało się zatrzymać w kraju wielu
młodych, zdolnych lekarzy. I za to dziękuję – mówi Piotr
Kuna, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji
i wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Sposób działania
Konkurs na finansowanie projektów badawczych
z dziedziny nauk medycznych i farmaceutycznych to
najważniejszy program realizowany przez Fundację. Od
początku działalności, w IX edycjach tego konkursu
Fundacja przyznała 55 zespołom badawczym granty
naukowe. W 2006 r. uruchomiła program stypendialny adresowany do młodych naukowców, uczestników
studiów doktoranckich i Centrum Medycznego Kształ-
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Laureaci 2010
IX edycja konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na
finansowanie projektów badawczych została rozstrzygnięta. Granty na badania naukowe otrzymały zespoły:
• dr. hab. Anny Jurewicz z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Tytuł pracy: „Nowy receptor dla amino-Nogo
i jego patogenna rola w stwardnieniu rozsianym”
Wartość grantu: 439 800 zł
• prof. dr. hab. Katarzyny Koziak z Wydziału Nauki
o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Tytuł pracy: „Identyfikacja związku chemicznego
hamującego biologiczne efekty interleukiny 15 (IL-15)
poprzez selektywne blokowanie receptora IL-15Rα”
Wartość grantu: 415 040 zł
cenia Podyplomowego. Fundacja od kilku lat realizuje
projekt, którego celem jest propagowanie w środowisku
medycznym znaczenia dobrej współpracy lekarza
z pacjentem w leczeniu chorób przewlekłych i jej wpływu na przebieg terapii. Ze szczególnym uznaniem należy odnotować konsekwencję Fundacji w systematycznym wspieraniu wysiłków naukowców. – Takie
wspieranie nauki polskiej jest po prostu modelem, który powinien być powielany – mówi prof. Witold Rużyłło, dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie.
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• prof. dr. hab. Wojciecha Młynarskiego z I Katedry
Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Tytuł pracy: „Przełamywanie lekooporności komórek dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej
(ALL) wysokiego ryzyka definiowanej obecnością
mutacji genu IKZF1”
Wartość grantu: 280 000 zł
• dr. hab. Piotra Rieske z Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Tytuł pracy: „Poszukiwanie przyczyn eliminacji
komórek glejaków wielopostaciowych i gwiaździaków w standardowych warunkach hodowli in vitro
jako innowacyjne podejście przy projektowaniu
terapii przeciwnowotworowej”
Wartość grantu: 448 800 zł

Czas na polskiego noblistę
Fundacja daje szanse polskim naukowcom. Dzięki
niej nie muszą oni wyjeżdżać za granicę, aby zrealizować swoje dążenia naukowe, i efekty ich pracy
zostają w kraju. – Chciałbym, aby Fundacja tak jak do
tej pory dopingowała polskich naukowców i dzięki jej
wsparciu udało się im zdobyć Nagrodę Nobla – mówił
Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej
Polpharma SA. n
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