lipiec–sierpień 2021

www.BADANIAKLINICZNEPOLSKA.pl

49

| WYDARZENIA | INICJATYWY

Wyniki IV edycji konkursu Liderzy Badań Klinicznych
Karol Szczukiewicz

19 maja zakończyliśmy IV edycję konkursu Liderzy Badań Klinicznych oraz poznaliśmy nazwiska tegorocznych Laureatów. Z roku na
rok wyraźnie rośnie poziom zmagań, tak samo jak liczba uczestników, która w minionej edycji osiągnęła rekordowe 280 zgłoszeń.
Laureatami IV edycji konkursu Liderzy Badań Klinicznych w poszczególnych kategoriach zostali:

Administrator
Badań Klinicznych

Monitor
Badań Klinicznych

Kierownik
Projektu

• Miejsce 1.

• Miejsce 1.

• Miejsce 1.

(Clinscience)
• Miejsce 2.

(AstraZeneca)
• Miejsce 2.

(ICON)
• Miejsce 2.

(AstraZeneca)
• Miejsce 3.

(Noblewell)
• Miejsce 3.

(Parexel)
• Miejsce 3.

Justyna Parzychowska
Lila Dąbrowska
Katarzyna Kawka

(PRA / Janssen Cilag)

Antonina Słoboda

Katarzyna Gniuchowska

Jacek Rozum
Dorota Przybylska
(IQVIA)

Katarzyna Konarska

Ernest Szubert

(Precision for Medicine)

Już tradycyjnie, w oczekiwaniu na kolejną edycję tych emocjonujących zmagań przedstawiam wypowiedzi tegorocznych zwycięzców na temat udziału w konkursie.

■ JUSTYNA PARZYCHOWSKA – Lider kategorii „Administrator Badań Klinicznych”
Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w konkursie?
Przyznam, że już w zeszłym roku, kiedy po raz
pierwszy usłyszałam o konkursie Liderów Badań
Klinicznych chciałam wziąć w nim udział, niestety według harmonogramu konkursu kategoria
Administratora Badań Klinicznych przypadała
dopiero w tym roku. Nie mogłam się wręcz doczekać tegorocznej edycji, a do udziału skłoniła
mnie przede wszystkim chęć sprawdzenia samej siebie oraz zidentyfikowania swoich słabych stron, nad którymi powinnam
popracować.

Co czułaś, kiedy dowiedziałaś się, że zostałaś tegorocznym
Liderem w kategorii Administrator Badań Klinicznych?
Przede wszystkim byłam przeogromnie zaskoczona! Konkurs
nie należy do łatwych, a ja wzięłam w nim udział po raz pierwszy i przyznam, że nie spodziewałam się dostania do finału,
a już tym bardziej mojej wygranej. Bardzo się cieszę ze swojego
udziału w konkursie, a zwycięstwo dodało mi wiatru w żagle
i zmotywowało do dalszego rozwoju. Serdecznie wszystkim
polecam spróbowania swoich sił. Żałuję jedynie tego, że nie
miałam możliwości, aby osobiście poznać pozostałych uczestników konkursu.

■ ANTONINA SŁOBODA – Lider kategorii „Monitor Badań klinicznych”

W

konkursie startowałam już wcześniej
w kategorii Koordynator, jeszcze pracując

w ośrodku. Kiedy udało mi się zacząć pracę jako
Monitor Badań Klinicznych i dowiedziałam się
o kolejnej edycji konkursu, uznałam, że jest to
świetna okazja, żeby się sprawdzić. Jako Monitor
brałam udział w konkursie pierwszy raz, więc

byłam również ciekawa jak wyglądają pytania w tej kategorii.

Uważam, że zdecydowanie warto poświęcić czas na udział
w konkursie. Same przygotowania są już idealną szansą na uzupełnienie i poszerzenie wiedzy, a poszczególne etapy pozwalają zweryfikować dane umiejętności. Na przygotowanie się
do ostatniego etapu poświęciłam sporo czasu, z czego teraz
jestem bardzo zadowolona, ponieważ nawet jeśli ostatecznie coś mi się nie przydało w finale, na pewno przyda mi się
w codziennej pracy Monitora. Podczas samego finału można
się bardzo dużo nauczyć i nawet jeśli nie uda się wygrać, jest
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to doświadczenie, dzięki któremu poznajemy swoje mocne
i słabe strony, a także mamy okazję porozmawiać z najbardziej
doświadczonymi osobami w branży. Dla mnie finał był dobrą
weryfikacją mojej codziennej pracy.
Gdy dowiedziałam się, że zostałam Liderem byłam zaskoczona, ponieważ nie spodziewałam się, że jako osoba z tak na-

prawdę niewielkim doświadczeniem jako Monitor mogę wygrać
taki konkurs. Podczas finału starałam się odpowiadać zgodnie
z wartościami, którymi kieruję się w pracy i tym, co według mnie
było właściwe w danej sytuacji. Byłam pozytywnie zaskoczona
i cieszę się, że dzięki udziale w konkursie będę mogła dalej się
rozwijać.

■ KATARZYNA KONARSKA – Lider kategorii „Kierownik Projektu”
Co zachęciło Cię do udziału w tegorocznej
edycji?
Namówiła mnie Monika Stępniewska (Senior
Director Project Management, ICON), za co jestem Jej bardzo wdzięczna, gdyż w codziennym
życiu pomiędzy pracą, a obowiązkami domowymi trudno jest znaleźć czas na dodatkowe
aktywności.
Czy uważasz, że warto było poświęcić swój czas na to,
aby wziąć udział w konkursie?
Tak, oczywiście! Zawsze warto się sprawdzać, identyfikować
swoje słabsze strony, dowiadywać się ile się jeszcze nie wie.
W naszej branży najbardziej cenię fakt, że uczę się każdego
dnia, codziennie podejmuję nowe wyzwania i rozwiązuję kolejne problemy.
Miniona odsłona konkursu po raz kolejny wyłoniła niezwykle
utalentowane osoby, cechujące się wysokim poziomem wiedzy
branżowej. Podczas gdy emocje tegorocznej edycji konkursu
jeszcze do końca nie opadły, my po krótkiej przerwie wakacyjnej rozpoczniemy przygotowania do kolejnej, już V odsłony tych
niepowtarzalnych rozgrywek. W lutym 2022 roku zaprosimy
Was do udziału w następujących kategoriach:

Co czułaś, kiedy dowiedziałaś się, że zostałaś tegorocznym
Liderem w kategorii Kierownik Projektu?
Bardzo się ucieszyłam z informacji, że dostałam się do finału.
Było to dla mnie zaskoczenie, gdyż test był dość trudny i nie
na wszystkie pytania znałam odpowiedź. Wygrana była ogromną satysfakcją, ale i niespodzianką, gdyż pozostali finaliści to doświadczeni Kierownicy Projektów, eksperci w swojej dziedzinie.
Niezależnie od wyniku wiem, że jeszcze dużo wiedzy i doświadczenia do zdobycia przede mną.
Jakie rady dałabyś przyszłym osobom biorącym udział
w konkursie?
Świetnie, że spróbowałeś/aś! Niezależnie od wyniku na pewno
zdobędziesz cenne doświadczenie!

Więcej informacji na stronie projektu
(liderzybadańklinicznych.pl) oraz na profilu konkursu
na portalu Facebook (www.facebook.com/liderzybk).

■ Koordynator Ośrodka Badawczego
■ Monitor Badań Klinicznych
■ Start-up

Przypomnę, że zwycięstwo w konkursie to nie tylko sama
satysfakcja z osiągniętego wyniku. W zależności od kategorii,
zwycięzca otrzymuje możliwość podjęcia studiów podyplomowych na jednej z Uczelni będących sponsorem konkursu,
Akademii Leona Koźmińskiego lub CKP Uczelni Łazarskiego, lub
też otrzymuje dofinansowanie wybranych przez siebie szkoleń
do wartości określonej regulaminem. Dodatkowo osoby, które
znajdą się na podium rozgrywek otrzymują roczną prenumeratę
czasopisma „Badania Kliniczne”, sponsora i zarazem partnera
medialnego konkursu.

Karol Szczukiewicz
Pomysłodawca i lider inicjatywy Liderzy Badań Klinicznych
Starszy Kierownik Projektu w firmie Optimapharm. Członek zarządu oraz
koordynator Grupy ds. Szkoleń Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań
Klinicznych w Polsce, GCPpl.
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