
Pytania

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do badania klinicznego 

mają Państwo prawo do zadawania pytań na jego temat. 

Poniżej przedstawiono listę pytań, które mogą Państwo  

chcieć zadać przed wyrażeniem zgody na wzięcie udziału  

w badaniu klinicznym.

Co jest celem badania klinicznego?

Kto pokrywa koszty badania?

Jakie kryteria należy spełnić, aby wziąć udział w badaniu?

Na czym będzie polegał mój udział w badaniu? 

Jak długo będzie trwało badanie? 

Ile razy wymagane będzie od mnie pojawienie się na wizytę  

bądź dostarczenie informacji?

Jakich potencjalnych zagrożeń i korzyści mogę oczekiwać, 

jeśli zdecyduję się na udział w badaniu?

Jakie mam inne opcje poza uczestnictwem w badaniu?

Czy będę mieć wgląd w swoje wyniki badań? Czy zostaną 

mi przedstawione wyniki badania?

Czy będę wiedzieć bądź mieć możliwość dowiedzenia się, 

jaka metoda leczenia jest stosowana w moim przypadku? 

Jeśli tak, kiedy się tego dowiem?

Czy dostanę wynagrodzenie za udział w badaniu klinicznym? 

Czy organizator badania klinicznego pokryje koszty opieki 

medycznej, jeśli w wyniku udziału w badaniu wystąpią  

u mnie problemy zdrowotne?

Pytania? Zadzwoń:

badania kliniczne

Badania medyczne

Udział w badaniu jest dobrowolny. 
Zachęcamy do zadawania pytań.

Badanie kliniczne to badanie przeprowadzane 
z udziałem ludzi będących jego uczestnikami 
(zwanymi również „ochotnikami biorącymi 
udział w badaniu” lub „podmiotami badania”).  
W ramach badania klinicznego badacze 
obserwują możliwe skutki danej interwencji 
u uczestników i zbierają dane (informacje) na 
temat jej wpływu na stan zdrowia uczestników.

Niniejsza broszura zawiera ogólne informacje przeznaczone do celów edukacyjnych 
i nie może być traktowana jako źródło porad medycznych. Aby uzyskać poradę  
w zakresie stanu zdrowia, należy zwrócić się do lekarza lub zespołu badawczego.

Niniejszy materiał został opracowany przez organizację New England Research Subject Advocacy 
Group we współpracy ze stowarzyszonymi uniwersytetami i akademickimi ośrodkami medycznymi 
instytucji członkowskich. Więcej informacji: http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. 
Projekt finansowany w ramach programu CTSA (numer grantu UL1 TR001102) prowadzonego 
przez centrum National Center for Advancing Translational Sciences należące do Narodowych 
Instytutów Zdrowia (NIH).

Udział w badaniu jest dobrowolny
Wzięcie udziału w badaniu jest ważną osobistą decyzją. 
Zanim dołączą Państwo do badania, badacze przedstawią 
jego cele oraz możliwe zagrożenia i korzyści z nim 
związane. Wyjaśnią także zasady, których przestrzeganie 
zapewni Państwu bezpieczeństwo i ochronę prywatności. 
Jeśli pojawią się wątpliwości lub pytania, należy zwrócić 
się z prośbą o pomoc. 

Prosimy, aby nie podejmować decyzji pospiesznie  
ani pod presją. Uczestnictwo w badaniu jest całkowicie 
dobrowolne — decyzja zależy tylko od Państwa. 

Jeśli po zrozumieniu, na czym polega badanie, 
zdecydują się Państwo wziąć w nim udział, zostaną 
Państwo poproszeni o podpisanie dokumentu zwanego 
„formularzem świadomej zgody”. W dowolnym 
momencie i z dowolnego powodu mogą Państwo zmienić 
decyzję, nawet po podpisaniu zgody.

Gdzie można uzyskać więcej informacji 
na temat badań klinicznych?  
Aby uzyskać więcej informacji na temat badań 
klinicznych, można zwrócić się do swojego dostawcy 
świadczeń zdrowotnych lub dołączyć do rejestru 
uczestników badania.  Dodatkowe informacje można 
też znaleźć w broszurze dotyczącej  
rejestru uczestników badań. 
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Czym jest badanie kliniczne?
Badanie kliniczne to badanie przeprowadzane z udziałem 
ludzi będących jego uczestnikami (zwanymi również 
„ochotnikami biorącymi udział w badaniu” lub 
„podmiotami badania”). Celem badań jest znalezienie 
odpowiedzi na postawione pytania naukowe. Lekarz  
bądź naukowiec prowadzący takie badania jest nazywany 
„badaczem”. W ramach badania klinicznego badacze 
obserwują możliwe skutki danej interwencji  
u uczestników. Interwencją może być lek, zabieg lub 
wyrób medyczny, a nawet zmiana określonych zachowań, 
na którą uczestnicy decydują się w ramach badania. 
Badacze zbierają dane (informacje) na temat wpływu 
interwencji na stan zdrowia uczestników badania.

Dlaczego badania kliniczne są potrzebne?  
Badanie kliniczne umożliwia opracowywanie bądź 
testowanie nowych leków, wyrobów medycznych, 
terapii i zabiegów, a także pomaga określić ich:

skuteczność; 
skuteczność w porównaniu z innymi  
sposobami leczenia; 
bezpieczną i skuteczną dawkę; 
skutki uboczne.

Kto może wziąć udział w badaniu?
W badaniach klinicznych mogą brać udział ludzie  
w różnym wieku. Wśród uczestników są zarówno 
zdrowi ochotnicy, jak i osoby cierpiące na chorobę  
bądź schorzenie, które jest przedmiotem badania.  
W przypadku każdego badania klinicznego określone  
są wytyczne dotyczące tego, kto może w nim 
uczestniczyć (kryteria włączenia), a także powody,  
dla których niektóre osoby mogą nie kwalifikować  
się do wzięcia w nim udziału (kryteria wyłączenia).

Jak przeprowadzane są badania kliniczne?  
W przypadku większości badań klinicznych uczestnicy 
dzieleni są na dwie grupy: badawczą i kontrolną. 

Grupa badawcza: uczestnicy przypisani do tej grupy 
otrzymują badaną interwencję. 

Grupa kontrolna: Uczestnicy przypisani do tej grupy 
nie otrzymują interwencji. W zamian za to mogą 
otrzymać placebo lub zostać poddani standardowemu 
leczeniu stosowanemu w przypadku choroby bądź 
schorzenia, na które cierpią. Placebo wygląda jak 
badana interwencja, ale nie jest aktywnym lekiem 
ani sposobem leczenia. Grupa kontrolna umożliwia 
badaczom zrozumienie działania badanej interwencji.

Często uczestnicy badania przypisywani są do jednej 
z grup losowo. Oznacza to, że to, w jakiej grupie 
znajdzie się dana osoba, jest kwestią przypadku (jak 
rzut monetą). Uczestnicząc w badaniu leku, mogą 
więc Państwo nie być poddawani badanej metodzie 
leczenia. Czasami zdarza się też, że uczestnicy nie 
wiedzą, do której grupy zostali przypisani.

Potencjalne zagrożenia i korzyści to m.in.:  
Korzyści:

Dostęp do eksperymentalnych metod leczenia,  
które nie są jeszcze powszechnie dostępne

Możliwość pomocy innym ludziom poprzez 
przyczynienie się do opracowywania nowych 
zabiegów czy metod leczenia

Zagrożenia:
Korzystanie z eksperymentalnej metody leczenia w 
momencie, gdy jej działanie nie jest jeszcze do końca znane

Potencjalnie nieprzyjemne, poważne bądź nawet 
zagrażające życiu komplikacje lub skutki uboczne

Jak opracowuje się badania kliniczne? 
1. Na początku badacze zastanawiają się, na jakie 

pytania chcą znaleźć odpowiedź. 

2. Następnie opracowują plan badania (zwany 
„protokołem”). Protokół zawiera informacje na 
temat roli uczestników badania oraz sposobu, w jaki 
badacze chcą szukać odpowiedzi na zadane pytania. 

3. Kolejnym krokiem jest ocena i zatwierdzenie protokołu 
przez komisję ds. etyki badań naukowych. W Stanach 
Zjednoczonych taką komisją jest komisja do spraw 
etyki lekarskiej (IRB, ang. institutional review board). 
Jej rola polega na analizowaniu korzyści naukowych  
i potencjalnych zagrożeń związanych z badaniem,  
a także na rozważaniu wpływu, jaki wzięcie udziału 
w badaniu może mieć na uczestników.  

4. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń  
badacze mogą rozpocząć badanie kliniczne.

Na jakie etapy dzieli się badanie kliniczne?
Podczas badań fazy I badacze testują interwencję na 
niewielkiej grupie zdrowych ochotników. W ten sposób 
chcą oni określić optymalne dawkowanie, a także sprawdzić, 
czy interwencja może być stosowana bezpiecznie oraz czy 
u ochotników wystąpiły jakiekolwiek reakcje lub skutki 
uboczne związane z jej przyjmowaniem. Podczas badań 
faz II, III oraz IV badacze zdobywają wiedzę na temat 
bezpieczeństwa stosowania badanej interwencji oraz  
jej skuteczności w większych grupach uczestników.

Kto pokrywa koszty badań klinicznych?  
Badania mogą być finansowane przez agencje rządowe, 
koncerny farmaceutyczne bądź organizacje non-profit. 
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