
Pytania? Zadzwoń:

Pytania
Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do badania mają 
Państwo prawo do zadawania pytań dotyczących badania. 
Poniżej przedstawiono listę pytań, które mogą Państwo chcieć 
zadać przed wyrażeniem zgody na przystąpienie do badania leku.

Co jest celem tego badania?

Czy będę przyjmować badany lek? Czy zespół badawczy 
będzie wiedzieć, czy przyjmuję badany lek czy placebo?

Czy muszę odwiedzać ośrodek badawczy? Jeżeli tak, 
to jak często? Co się stanie, jeśli przegapię wizytę?

Jakie ewentualne zagrożenia i korzyści wiążą się z udziałem 
w tym badaniu?

Jakie są spodziewane skutki uboczne?

Czy muszę płacić za badany lek? Czy moja firma 
ubezpieczeniowa zostanie obciążona kosztami za wizyty 
i leki przyjmowane w ramach badania?

Czy udział w badaniu zostanie odnotowany w mojej 
dokumentacji medycznej? Czy mój lekarz pierwszego 
kontaktu zostanie poinformowany o moim udziale 
w tym badaniu?

Jak długo będzie trwać badanie? Co stanie się, jeśli 
zdecyduję się na wcześniejsze wycofanie z badania?

Czy mogę przyjmować badany lek bez uczestniczenia 
w badaniu?

Jeżeli badany lek będzie działać, czy mogę go przyjmować 
po zakończeniu badania?

Do kogo mam się zwrócić, jeżeli będę mieć pytania 
dotyczące badania lub badanego leku?

JAKIE KWESTIE WIĄŻĄ SIĘ 

Z UDZIAŁEM W BADANIU LEKU?

Badania medyczne

Udział w badaniu jest dobrowolny. 
Zachęcamy do zadawania pytań.

Badaczy interesuje, jak leki mogą pomagać 

w zapobieganiu, diagnozowaniu lub leczeniu 

chorób i schorzeń. Próbują także znaleźć 

odpowiedź na pytanie, w jaki sposób niektóre leki 

mogą poprawić ogólny stan zdrowia. Substancja 

chemiczna, którą testują badacze, jest nazywana 

„badanym lekiem”. 

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: catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf

Udział w badaniu jest dobrowolny
Dołączenie do badania jest istotną, osobistą decyzją. Przed 

dołączeniem do badania badacze omówią jego cele oraz 

możliwe zagrożenia i korzyści. 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.

Po zrozumieniu, na czym polega badanie, mogą 

Państwo wyrazić zgodę na udział, podpisując dokument 

„formularz świadomej zgody”. W dowolnym momencie 

i z dowolnego powodu mogą Państwo zmienić decyzję, 

nawet po podpisaniu zgody.

Z jakimi zagrożeniami wiąże się 
uczestnictwo w badaniu leków? 
Udział w badaniu leków może wiązać się z pewnymi 

zagrożeniami dla uczestników. Uczestnictwo w takim 

badaniu nie zastępuje bowiem standardowej opieki 

medycznej. Badacze bardziej skupiają się na znalezieniu 

odpowiedzi na określone pytania.

Badany lek może działać w sposób przewidziany przez 

badaczy, ale wcale nie musi. Może ponadto wywoływać 

nieznane skutki uboczne (związane z jego zażywaniem). 

Konkretne zagrożenia i korzyści zostaną opisane 

szczegółowo w formularzu świadomej zgody. Przed 

wyrażeniem zgody na udział w badaniu należy zrozumieć 

wynikające z tego faktu zagrożenia.
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Co oznacza udział w badaniu leku? 
Uczestnicząc w badaniu leku, pomagają Państwo 

badaczom w uzyskaniu odpowiedzi na pytania 

dotyczące badanego leku. Badania kliniczne dzielą 

się na cztery fazy. Każda faza pomaga naukowcom 

odpowiedzieć na różne pytania. Podobnie każda faza 

wiąże się z różnymi obowiązkami uczestników badania. 

Podczas badań fazy I badacze testują lek 

na niewielkiej grupie zdrowych uczestników 

badania. Chcą dowiedzieć się, czy lek jest 

bezpieczny, jaka dawka leku jest bezpieczna 

oraz czy u uczestników badania wystąpią 

skutki uboczne.

Podczas badań faz II, III oraz IV badacze 

zdobywają wiedzę na temat bezpieczeństwa 

stosowania badanego leku. Uzyskują informacje 

na temat działania leku podawanego większym 

grupom uczestników badania. Niektórzy 

uczestnicy cierpią na choroby lub schorzenia, 

do leczenia których przeznaczony jest lek.

Należy pamiętać, że uczestnicząc w badaniu leku, 

mogą więc Państwo nie otrzymywać badanego leku. 

Mogą Państwo zostać poddani standardowemu 

leczeniu lub przyjmować placebo. Badacze często 

przypisują uczestników badania do poszczególnych 

leków metodą randomizacji (losowo). W przypadku 

niektórych badań zespół badawczy może nie móc 

Państwa powiadomić, czy otrzymują Państwo badany 

lek. Istnieje również możliwość, że żadna osoba 

uczestnicząca w badaniu, włącznie z Państwem, 

badaczem oraz pracownikami badawczymi, nie 

będzie wiedzieć, jaki lek Państwo przyjmują lub 

kto przyjmuje badany lek. W niektórych sytuacjach 

zespół może nie móc udzielać Państwu informacji 

o wynikach badania.
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Kto uczestniczy w badaniu leku?
W badaniach leku udział mogą brać setki lub tysiące 

uczestników. Uczestnikami badania mogą być osoby 

dorosłe i dzieci. 

Uczestnikami mogą być:

Zdrowi uczestnicy badania lub 

Osoby cierpiące na badaną chorobę lub schorzenie.

Dlaczego badacze prowadzą 
badania leku?

W celu znalezienia substancji chemicznej lub 

kombinacji substancji chemicznych, które mają 

pozytywny wpływ na organizm ludzki.

Aby sprawdzić, czy badany lek jest bezpieczny 

i skuteczny w leczeniu choroby lub schorzenia.

Aby znaleźć najlepszą dawkę badanego leku.

Aby sprawdzić, jak różne osoby (dzieci, osoby 

dorosłe, pacjenci cierpiący na określoną chorobę 

lub schorzenie i inni) reagują na badany lek.

Organy regulacyjne, takie jak amerykańska Agencja 

ds. Żywności i Leków (FDA) wykorzystują informacje 

uzyskane podczas badania leku do określenia, 

czy może on zostać zatwierdzony i przekazany 

do ogólnego stosowania jako metoda leczenia.
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Czym jest badanie leku?
Badanie kliniczne jest procesem opracowywania i testowania 

nowych leków oraz innych terapii medycznych. Lek jest 

dowolną substancją chemiczną, która może zmienić sposób 

funkcjonowania organizmu. Leki mogą być dostępne 

w różnych postaciach, np. jako płyny lub tabletki. Badaczy 

interesuje, jak leki mogą pomagać w zapobieganiu, 

diagnozowaniu lub leczeniu chorób i schorzeń. Próbują także 

znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób niektóre leki 

mogą poprawić ogólny stan zdrowia. Substancja chemiczna, 

którą testują badacze, jest nazywana „badanym lekiem”.

Etapy badania leku 
Badacze najpierw testują leki w laboratorium i podczas badań 

na zwierzętach. Jeżeli badany lek spełni określone normy 

bezpieczeństwa i może stanowić nowy skuteczny sposób 

leczenia, badacze rozpoczynają testy z udziałem ludzi. 

Prace badawcze nad lekiem są realizowane w 3 głównych 
etapach:

1. Opracowanie leku: Badacze szukają substancji chemicznych, 

które mogą mieć pozytywny wpływ na organizm ludzki.

2. Badania przedkliniczne: Badacze testują badany lek 

na komórkach w laboratorium lub na zwierzętach. Testy 

te pozwalają określić wpływ, jaki badany lek może mieć 

na organizm ludzki.

3. Badania kliniczne: Badacze sprawdzają bezpieczeństwo 

stosowania badanego leku, szukają skutków ubocznych 

oraz prawidłowej ilości (dawki) leku, która może być 

przyjmowana przez ludzi, a także określają skuteczność 

działania leku. W badaniach klinicznych udział biorą 

uczestnicy badania (nazywani także „ochotnikami” lub 

„podmiotami badania”). Podczas badań klinicznych 

badacze z reguły porównują badany lek z lekiem, który 

został już zatwierdzony jako metoda leczenia badanej 

choroby lub schorzenia. Mogą również porównywać lek 

z placebo. Placebo jest tabletką lub inną metodą leczenia, 

która wygląda jak badana substancja, ale nie zawiera 

badanego leku.


