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Badania naukowe: 

 

Nr KB /  

Nr badania 
Temat badania Główny badacz Daty badania 

KB 254/2021 Dawkowanie heparyny niefrakcjonowanej w czasie zabiegów ablacji zaburzeń 

rytmu serca 

Sielski S. 27.04.2021-31.12.2021 

KB 482/2020 Ocena wartości rokowniczej ketastatyny i trombospondyny w grupie chorych z 

rozpoznanym tętniczym nadciśnieniem płucnym 

Kowalkowska M. 24.11.2020-31.12.2022 

KB 334/2020 Poziom lęku oraz poziom nasilenia objawów depresji wśród Polaków w czasie 

pandemii wirusa SARS-Cov2 

Ratajska A. 31.12.2020 

KB 874/2019 Badanie wiedzy i wyborów żywieniowych oraz zachowań zdrowotnych pacjentów 

poddawanych ponownym interwencjom wieńcowym 

Grześk G,  

Popławski C. 

17.12.2019-31.12.2021 

KB 591/2019 Ocena zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów objętych leczeniem 

hipolipemizującym. 

Grześk G 25.06.2019-31.12.2024 

KB 217/2010 

nr protokołu CT: 

2009-015878-35 

Bayer Sp. z o.o. 

Wieloośrodkowe, randomizowane, badanie kliniczne prowadzone metodą 

podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo oceniające 

wpływ Riociguatu (BAY 63-2521) na hemodynamikę, oraz oceniające 

bezpieczeństwo jego stosowania I farmakokinetykę u pacjentów z nadciśnieniem 

płucnym związanym z dysfunkcją skurczową lewej komory 

 20.09.2018 

 Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów z nadciśnieniem płucnym. Grześk G 

Borkowska A. 

 

 Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Grześk G 

Borkowska A. 

 

 Ocena wybranych czynników fizycznych na parametry krwi, markery obrotu 

kostnego oraz aktywność układu wegetatywnego. 

Grześk G. 2019-2024 

 Monitorowanie leczenia przeciwpłytkowego u pacjentów po przezskórnej 

interwencji wieńcowej 

Grześk G.  2019-2024 

 Ocena  efektów stymulacji rdzenia kręgowego o wysokiej częstotliwości w dusznicy 

bolesnej 

Sokal P., 

Grześk G 

2019-2022 

KB603/2019 Temperament, regulacja emocji i ruminowanie a jakość życia u osób z 

nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. 

Larionov P. 25.06.2019-31.12.2021 

KB243/2019 Ocena skuteczności leczenia doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi niebędącymi 

antagonistami witaminy K u pacjentów o masie ciała powyżej 100 kg oraz poniżej 

50 kg. 

Wołowiec Ł. 26.02.2019-31.12.2024 

KB242/2019 Monitorowanie stężenia doustnych leków przeciwkrzepliwych niebędących 

antagonistami witaminy K w wyspecjalizowanym ośrodku klinicznym. 

Wołowiec Ł. 26.02.2019-31.12.2024 

WN757/2019 Ocena przydatności wybranych parametrów w badaniach laboratoryjnych, Grześk G. 2019- 



 obrazowych i diagnostycznych u osób narażonych na czynniki wywołujące 

dysfunkcje w obrębie układu sercowo – naczyniowego 

KB 590/2019 Dawkowanie nowych doustnych koagulantów – analiza farmakokinetyczne Kuriga K. 25.06.2019-31.12.2024 

KB 589/2019 Ocena wybranych czynników fizycznych na parametry krwi, markery obrotu 

kostnego oraz aktywność układu wegetatywnego 

Wołowiec Ł. 25.06.2019-31.12.2024 

KB 588/2019 

KB 587/2019 

KB 548/2019 

KB 529/2019 

KB 528/2019 

 

Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Bujak R., 

prace mgr 

25.06.2019-31.12.2020 

KB 474/2019 

kb-401/19 

(Warszawa) 

 

Nr protokołu: 

AC-077A301  

A DUE 

Prospektywne, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane, aktywnie 

kontrolowane, potrójnie maskowane, adaptacyjne badanie kliniczne fazy III, 

prowadzone w grupach równoległych z zastosowaniem modelu sekwencyjnego, 

mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa macitentanu i tadalafilu 

stosowanych w monoterapii z odpowiadającym leczeniem złożonym w ustalonych 

dawkach  u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym (PAH), po którym 

następuje okres leczenia metodą otwartej próby z zastosowaniem terapii złożonej z 

macitentanu i tadalafilu w ustalonych dawkach. 

Grześk G. 26.06.2019 

KB 417/2019 Detekcja arytmii serca wśród osób niezawodowo uprawiających sport.  Pietrzak J., 

stażyści 

16.04.2019-31.12.2021 

WN733/2018 

 

Ocena wartości rokowniczej wybranych parametrów biochemicznych, psycho-

socjo-ekonomicznych oraz echokardiograficznych, z uwzględnieniem nowych 

metod obrazowania, w grupie pacjentów z niewydolnością serca i tętniczym 

nadciśnieniem płucnym o zróżnicowanej etiologii 

 

Banach J. 2018- 

WN734/2018 

brak KB:479/2017 

Zastosowanie terapii monitorowanej leczenia przeciwzakrzepowego Grześk G.  13.06.2017-31.12.2022 

KB 758/2018, 

KB 817/2018, 

KB 818/2018 

KB 903/2018 

Ocena tolerancji leczenia, adherence, ocena czynników ryzyka, a także prowadzenia 

szczepień przeciwko grypie u pacjentów leczonych w ramach prewencji pierwotnej i 

wtórnej choroby wieńcowej, a także osób po zabiegach naprawczych lub wymianie 

zastawek. 

Grześk G. 

prace mgr 

01.05.2018-18.06.2019 

KB 757/2018 Specyfika farmakoterapii prowadzonej w warunkach Oddziału Klinicznego 

Noworodków, Wcześniaków z ITN 

Bilska M. 20.11.2018-31.12.2020 

KB 576/2018 Ocena parametrów hemodynamicznych i markerów biochemicznych oraz 

rokowanie chorych z kardiomiopatią niedokrwienną lub rozsztrzeniową oraz 

implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem 

Balak W. 24.07.2018-31.12.2022 

KB 540/2018 Porównanie stentu bioresorbowalnego zbudowanego na rusztowaniu Bielawski G. 19.06.2018-31.12.2022 



magnezowewnym – Magmaris firmy Biotronik z stentami uwalniającymi leki 

antymiotyczne nowej generacji (DES II generacji) u wybranych pacjentów ze 

stabilną chorobą wieńcową i niestabilną chorobą wieńcową. 

KB 431/2018 Skuteczność lewosimendanu stosowanego w powtarzanych 24-godzinnych wlewach 

u chorych z ciężką skurczową niewydolnością serca w zapobieganiu ponownym 

hospitalizacjom. 

Dobosiewicz M. 22.05.2018-31.12.2021 

 Badania rozpowszechniania nadciśnienia płucnego w populacji polskiej. Ogólna 

baza –BNP-PL. 

Karasek K. 04.2018-04.2023 

KB 572/2017 

KB-W-733/17 

(Warszawa) 

Nr protokołu: 

CV185316 

Otwarte, 2x2 – czynnikowe, randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne 

oceniające bezpieczeństwo apiksabanu w porównaniu z antagonistami witaminy K i 

aspiryną w porównaniu z placebo odpowiadającym aspirynie u pacjentów z 

migotaniem przedsionków i ostrym zespołem wieńcowym lub po przezskórnej 

interwencji wieńcowej. 

Sinkiewicz W. 06.09.2017 

KB 198/2008 Świadomość pacjentów poddawanych zabiegom na tętnicy wieńcowej w zakresie 

profilaktyki wtórnej chorób sercowo-naczyniowych 

Walukiewicz M.  09.05.2008-31.12.2019 

WN 830/2016 

KB 796/2015 

Ocena wartości rokowniczej wybranych nowych parametrów 

ergospirometrycznych, bioimpedancyjnych oraz biochemicznych u pacjentów 

hospitalizowanych z ropoznaniem przewlekłej niwydolności serca. 

Banach J.  2016-2019 

WN 489/2017 

 

Ocena wartości rokowniczej wybranych nowych parametrów 

ergospirometrycznych, bioimpedancyjnych oraz biochemicznych w ambulatoryjnej 

populacji pacjentów z niewydolnością serca objętych opieką w przyklinicznej 

Poradni Niewydolności Serca. 

Banach J. 17.12.2015-31.12.2019 

    

 

 


