
Pytania? Zadzwoń:

Pytania
Mają Państwo prawo do zadawania pytań na temat badania. 
Poniżej przedstawiono listę pytań, które mogą Państwo 
chcieć zadać przed wyrażeniem zgody na przystąpienie 
do badania.

Czym procedury w ramach tego badania różnią się 
od opieki zdrowotnej zaspokajającej moje potrzeby? 

Dlaczego zaleca mi się udział w tym badaniu?

Czego badacze oczekują ode mnie podczas tego badania?

Czy jakikolwiek badany lek/wyrób/terapia/zabieg będzie 
mi potrzebny jako element opieki zdrowotnej? Czy raczej 
będą one głównie pomagać badaczom w odpowiedzi 
na naukowe pytania?

Czy badanie, lek/wyrób/terapia/zabieg sprawią, że poczuję 
się lepiej? Czy wyleczą moją chorobę lub schorzenie?

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

Czy podczas badania warto korzystać z usług własnych 
dostawców świadczeń zdrowotnych?

Czy zespół badawczy będzie mieć dostęp do mojej 
dokumentacji medycznej?

Czy lek/wyrób/terapia/zabieg będzie dla mnie dostępny 
po zakończeniu badania?

CZYM BADANIE MEDYCZNE RÓŻNI  

SIĘ OD OPIEKI ZDROWOTNEJ? 

Badania medyczne

Udział w badaniu jest dobrowolny. 
Zachęcamy do zadawania pytań.

Celem badań medycznych jest poprawa opieki 

zdrowotnej w przyszłości. Badania medyczne pomagają 

lekarzom i badaczom poszerzać wiedzę na temat 

ludzkiego zdrowia i chorób. Dzięki temu badacze 

mogą także opracowywać bardziej skuteczne sposoby 

zapobiegania chorobom i ich leczenia. Uczestnictwo 

w badaniu medycznym nie jest równoznaczne 

z korzystaniem z opieki zdrowotnej. Istnieje wiele 

istotnych różnic, które należy sobie uświadomić.

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.

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.

Zagrożenia i korzyści związane z badaniami
Podczas badań próbuje się znaleźć odpowiedzi na nowe 

pytania. Ze względu na fakt, że odpowiedzi są nieznane, 

badania wiążą się z pewnym ryzykiem. Eksperymentalne 

leki, wyroby, terapie lub zabiegi wcale nie muszą być lepsze 

niż leki, wyroby, terapie lub zabiegi obecnie stosowane 

w służbie zdrowia. Podczas badania mogą także występować 

skutki uboczne, o których badacze nie posiadają 

wystarczającej wiedzy.

Ponadto badacze mają nadzieję, że lek pomoże ludziom 

w dłuższej perspektywie. Oznacza to, że mogą Państwo 

nie odnieść żadnych bezpośrednich korzyści płynących 

z uczestnictwa w badaniu. Przed wyrażeniem zgody 

na udział w badaniu należy dokładnie zrozumieć 

ewentualne zagrożenia i korzyści.
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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



Czym badanie medyczne różni 
się od opieki zdrowotnej?

Po co?

Nazwa 
określająca 
podmiot...

Kto i kiedy 
czerpie 
korzyści?

Jak pewny 
jest wynik?

Zaspokojenie osobistych 
potrzeb w zakresie opieki 
zdrowotnej. 

Pacjent.

Państwo; teraz.

Dostawcy usług w 
zakresie służby zdrowia 
oferują terapie, które 
zostały przetestowane. 
Metody te zostały uznane 
za bezpieczne i skuteczne.

OPIEKA ZDROWOTNA

Znalezienie odpowiedzi 
na pytanie dotyczące 
choroby, schorzenia, 
leku, wyrobu lub zabiegu 
wpływającego na zdrowie.

Uczestnik badania, 
podmiot badania  
lub ochotnik. 

Inni ludzie w przyszłości. 
Mogą Państwo odnieść 
korzyści, ale nie jest 
to gwarantowane.

Badacze nie wiedzą, 
czy to nad czym pracują 
będzie przynosić lepsze 
lub gorsze skutki niż 
aktualnie stosowane 
terapie.

BADANIE MEDYCZNE

Co to jest badanie medyczne?
Badanie takie jest grupą działań wykonywanych w celu 

znalezienia odpowiedzi na konkretne pytanie naukowe. 

Wszystkie badania muszą przebiegać zgodnie ze 

szczegółowym planem. W ramach planu określa się, kto 

może uczestniczyć w badaniu i jak będzie ono realizowane. 

Plan nosi nazwę „protokołu”. 

Jeśli w badaniu uczestniczą ludzie, grupa ekspertów 

nazywana „komisją do spraw etyki lekarskiej” (IRB) 

stara się uzyskać wiedzę na temat badania jeszcze przed 

jego rozpoczęciem. Ich zadaniem jest zapewnienie 

prawidłowego przebiegu badania oraz bezpieczeństwa 

jego uczestników.

Dołączając do badania medycznego, pomagają Państwo 

badaczom zdobywać wiedzę na temat tego, czy badany 

lek, wyrób, terapia lub zabieg jest bezpieczny, skuteczny 

i lepszy niż rozwiązanie aktualnie dostępne. Mogą 

Państwo cierpieć na badaną chorobę lub schorzenie; 

mogą Państwo być także osobami zdrowymi. W przypadku 

niektórych badań nie poznają Państwo sposobu leczenia 

lub procedury przypisanej do Państwa. Czasami nie będą 

tego wiedzieć także badacze. Badania są wykonywane 

w ten sposób, aby pomóc w znalezieniu odpowiedzi 

na postawione pytanie naukowe. 

Mogą Państwo poznać wyniki testów wykonanych 

podczas badania, ale nie jest to regułą. Zadaniem 

badaczy jest ochrona Państwa danych badawczych. 

Dokładają oni także wszelkich starań, aby Państwa 

dane personalne i medyczne były dostępne tylko dla 

tych osób, które są do tego uprawnione. Po zakończeniu 

badania badacze mogą udostępnić wyniki w magazynie 

medycznym lub artykule prasowym. Nie udostępnią 

jednak Państwa danych osobowych.

Czym jest opieka zdrowotna?
Celem opieki zdrowotnej (inna nazwa: opieka medyczna) 

jest dbanie o Państwa zdrowie. Podczas wizyty u dostawcy 

świadczeń zdrowotnych, np. u lekarza, dentysty, pielęgniarki, 

dietetyka, fizjoterapeuty lub innego pracownika służby 

zdrowia, otrzymują Państwo usługi w zakresie opieki 

zdrowotnej. Dostawca świadczeń zdrowotnych skupia 

się na Państwa potrzebach. Taka osoba szuka przyczyny 

Państwa schorzenia i stara się wyleczyć chorobę. 

Dostawca świadczeń zdrowotnych przekazuje Państwu 

wyniki badań i wyjaśnia ich znaczenie. Omawiacie 

dostępne możliwości, a następnie dostawca świadczeń 

zdrowotnych pomaga Państwu w wyborze terapii. Gdy 

korzystają Państwo z usług służby zdrowia, jesteście 

nazywani „pacjentami”.

Czym jest badanie medyczne?
Celem badań medycznych (nazywanych także 

badaniami klinicznymi) jest poprawa opieki zdrowotnej 

w przyszłości. Badania medyczne pomagają lekarzom 

i badaczom poszerzać wiedzę na temat ludzkiego zdrowia 

i chorób. Dzięki temu badacze mogą także opracowywać 

bardziej skuteczne sposoby zapobiegania chorobom 

i ich leczenia. Jeśli zdecydują Państwo się na udział 

w badaniu, możecie pomóc innym ludziom w przyszłości. 

Samo badanie niekoniecznie pomoże jednak Państwu 

w rozwiązaniu aktualnych problemów zdrowotnych.

Osoba, która dołącza do badania jest nazywana 

„uczestnikiem badania”, „podmiotem badania” lub 

„ochotnikiem”. Wraz z innymi uczestnikami pomagacie 

Państwo badaczom testować nowe lub eksperymentalne 

leki, terapie i zabiegi. Stają się Państwo w ten sposób 

istotną częścią badania medycznego. Bez Państwa pomocy 

i uczestnictwa badacze mogą nie odkryć i opracować nowych  

sposobów zapobiegania chorobom i schorzeniom, nie 

zdobędą informacji na ich temat i nie nauczą się, jak je leczyć. 

Dlaczego brać udział w badaniu?
Decyzję o przystąpieniu do badania można podjąć w oparciu 

o co najmniej jeden z poniższych powodów. 

Chęć pomocy innym

Chęć bycia ochotnikiem

Chęć pomocy badaczom w opracowywaniu  

nowych terapii i leków

Chęć pomocy innym osobom cierpiącym  

na to samo schorzenie

Dostępne terapie nie pomogły Państwu  

w leczeniu choroby
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