
W MSD wierzymy, że każde pokolenie przyczynia się
do poprawy zdrowia publicznego na świecie.

W każdym pokoleniu są ludzie gotowi poszukiwać
i odkrywać terapie ratujące i poprawiające życie.

MSD is proud to embrace diversity in all its manifestations | EOE M/F/D/V

MSD.com/careers

OTWARTYCH NA ODKRYCIA
POSZUKUJEMY UMYSŁÓW

Dołącz do MSD! 

CEL PRACY DZIAŁU DMC

CHPL charakterystykach produktu leczniczego

ulotkach dołączanych do leków

broszurach badaczy

materiałach informacyjnych i edukacyjnych INFO

rejestracji produktów leczniczych

Dział DMC zajmuje się częścią procesu mającego wpływ na informacje
o bezpieczeństwie produktów leczniczych. Wyniki pracy działu DMC  
znajdują odzwierciedlenie w:  

Jeżeli chcesz do nas dołączyć szukaj ofert:
Koordynator Projektów ds. Zarządzania Danymi z Badań Klinicznych – do działu GDO

Specjalista ds. Zarządzania Danymi ze Zdarzeń Niepożądanych - do działu GPVCM



Data Management
Center (DMC)

Dział DMC GDO

DMC GDO to pionier z zakresu 
działalności w obrębie data
management w Polsce.
Początkowo zespół był odpowiedzialny 
za zarządzanie danymi w oparciu
o wytyczne i narzędzia dostarczane
z centrali firmy w USA oraz innych 
jednostek w obrębie organizacji.

Po analizie wyników pracy zespołu, 
podjęto decyzje o zwiększeniu 
samodzielności i odpowiedzialności 
naszej jednostki DMC GDO.

W wyniku tej decyzji, w 2014 r.
zespół przeszedł pełną transformację
od poziomu podstawowych zadań
do pełnego zarządzania projektem, 
włączając przygotowywanie
zaawansowanych narzędzi IT, 
niezbędnych w realizacji badań 
klinicznych.

Obecnie jest to jednostka o unikalnym 
obszarze kompetencji w Polsce.

MISJA DZIAŁU DMC
Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa i zdrowia publicznego 
w odniesieniu do stosowanych produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych.

Trendem, który od kilku lat staje się 
coraz popularniejszy w branży
farmaceutycznej jest budowanie 
struktur wewnątrz organizacji (centra 
operacyjne), które zdalnie wspierają 
globalne procesy dotyczące prowadze-
nia badań klinicznych, monitorowania 
bezpieczeństwa produktów, rejestracji 
leków itp.

W 2010 roku MSD wpisało się w ten 
trend powołując Centrum Zarządzania 
Danymi z Badań Klinicznych (Data 
Management Center - DMC).
Powstanie DMC w Warszawie to dla nas 
wielkie wyróżnienie i potwierdzenie roli 
jaką nasz kraj odgrywa w planach 

inwestycyjnych MSD w Europie. 

MSD docenia zarówno przychylny klimat 
dla inwestycji zagranicznych w Polsce 
jak i olbrzymi potencjał intelektualny
w postaci wysokiej klasy specjalistów
z różnych dziedzin, którzy z łatwością 
odnajdują się w globalnym środowisku
i stale podnoszą swoje kompetencje, 
zyskując uznanie zarówno w kraju jak
i w międzynarodowych strukturach

DMC w Warszawie to jedna z pięciu 
globalnych jednostek data management 
na świecie – nasze siostrzane zespoły 
znajdują się w Chinach, Kolumbii, 
Argentynie oraz Kostaryce. 

Dział DMC GPVCM

Dział DMC GPVCM to nowatorski 
pomysł na zabezpieczenie 
międzynarodowych wymogów
raportowania zdarzeń niepożądanych 
produktów leczniczych na skalę 
globalną.

Restrykcyjne terminy raportowania 
doniesień z zakresu bezpieczeństwa 
produktów leczniczych w różnych 
agencjach na świecie są możliwe
do spełnienia przy wykorzystaniu 
różnic w strefach czasowych
poszczególnych oddziałów
DMC GPVCM.

Dział DMC GPVCM jest odpowiedzialny 
za wstępną analizę medyczną,
co ściśle warunkuje wymagane 
kwalifikacje zatrudnionego personelu.
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