
Pobieranie krwi

do celów badawczych

Częste zabiegi wykonywane 
w badaniach klinicznych: 
Pobieranie krwi

Czym jest pobieranie krwi?
Celem pobrania krwi jest przygotowanie próbki 
krwi do badania laboratoryjnego. Czasami 
próbkę krwi pobiera się przy pomocy igły z 
żyły ramiennej, zazwyczaj w przypadkach, 
za pomocą maleńkiej igły nakłuwa się 
opuszkę palca, aby zebrać kilka kropli krwi. 
Ilość pobieranej krwi zależy od rodzaju 
wykonywanych badań.

W przypadku 
pytań zadzwoń:

Pytania, które należy sobie zadać:  

1. Czy chcesz pobrać krew specjalnie na 
potrzeby badania klinicznego, czy też 
pobranie próbki krwi jest standardową 
częścią mojej opieki medycznej?

2. Ile krwi chcesz pobrać oraz ile razy 
wykonasz wkłucie?

3. Kto skontroluje moje badanie?

4. Co się stanie, jeśli badanie wykaże 
nieprawidłowości? 

5. Czy dostanę wyniki badania?

6. Jak będzie chroniona moja prywatność?

7. Jak długo będziecie przechowywać 
moje próbki?

8. Czy próbki krwi pobrane ode mnie będą 
wykorzystywane do badań w przyszłości?

9. Czy wyniki badań krwi zostaną dołączone 
do mojej karty leczenia?

10. Do kogo mam zadzwonić, jeśli będę mieć 
pytania dotyczące tego badania?

W niniejszej broszurze znajdują się informacje o 
charakterze szkoleniowym; nie należy traktować ich jako 
porad medycznych. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub 
zespołem badawczym zanim podejmiesz jakieś kroki na 
podstawie informacji zawartych w niniejszej broszurze 
w celu uzyskania indywidualnych zaleceń.
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Czym różni się zebranie próbki krwi na 
potrzeby badania klinicznego?  
Jeśli oddajesz próbki krwi w ramach swojej 
normalnej opieki medycznej, twój lekarz 
prowadzący zazwyczaj stara się na tej podstawie 
dokonać oceny twojego zdrowia, zdiagnozować 
schorzenie lub ocenić, czy grożą ci niektóre 
choroby. Pobieranie próbki krwi w trakcie badania 
klinicznego ma pomóc w udzieleniu odpowiedzi 
na pytania badawcze. Próbki takie nie odgrywają 
roli w opiece medycznej nad tobą ani też nie służą 
celom diagnostycznym. Pobieranie próbek krwi 
jest częstym zabiegiem w wielu rodzajach badań 
klinicznych.

W przeciwieństwie do standardowego pobierania 
krwi, po którym lekarz omówiłby z tobą wyniki, 
zespół badawczy może nie udostępnić tobie 
wyników badań laboratoryjnych.

To ty decydujesz o swoim udziale w badaniu klinicznym.  
Uzyskaj niezbędne informacje. Zadawaj pytania. Oczekuj 
odpowiedzi na zadane pytania.

Istnieje również możliwość, że wyniki badań 
laboratoryjnych próbki krwi nie zostaną w ogóle 
przez nikogo ocenione w celu zdiagnozowania 
ewentualnych problemów zdrowotnych. Twoja 
próbka krwi może wejść w skład większej grupy 
próbek, które będą badane łącznie i nie zostaną 
poddane analizie indywidualnej.   

Uczestnictwo w badaniu klinicznym 
wymaga zgody. 
Wprowadzono szereg środków zabezpieczających, 
które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
ochotnikom biorącym udział w badaniu (zwanymi 
również „uczestnikami badania”) oraz zapewnienie 
im traktowania z należnym szacunkiem. Zespół 
badawczy omówi z tobą informacje zawarte w 
Formularzu świadomej zgody. Zespół wytłumaczy ci 
cele badania oraz możliwe zagrożenia oraz korzyści 

wynikające z udziału. Jeśli czegoś nie rozumiesz 
poproś o pomoc. Nikt nie powinien wywierać 
na ciebie presji lub popędzać. Uczestnictwo w 
badaniu klinicznym jest zupełnie dobrowolne 
– to twoja decyzja. Niezależnie od powodu, 
zawsze możesz zmienić zdanie o swoim udziale w 
badaniu. 

Jak mam się przygotować na 
pobranie krwi? 
Porozmawiaj z zespołem badawczym, który 
powinien wyjaśnić ci jak przygotować się do 
oddania próbki krwi. Zespół badawczy omówi z 
tobą te informacje. Rozmowa powinna pomóc ci 
zrozumieć, czego możesz się spodziewać. 

Jakie ryzyko wiąże się z pobraniem 
próbki krwi?  
Pobieranie próbki krwi to dość bezpieczny 
zabieg. Nie ma doniesień na temat istotnych 
zagrożeń związanych z pobieraniem krwi. 
Szczególne zagrożenia zostały przedstawione 
bardziej szczegółowo w Formularzu świadomej 
zgody. Musisz znać te zagrożenia oraz to, w jakim 
stopniu związane one są z pobieraniem krwi oraz 
w szerszym aspekcie z badaniem


