
PRZYPADKOWE OKRYCIA

Badania dotyczące zdrowia

Podczas badania naukowego badacz może zauważyć coś, czego nie 
szukał. Nazywa się to „przypadkowym odkryciem”. Te nieoczekiwane 
odkrycia nie mają bezpośredniego związku z badaniem. Jednak mogą 
stanowić ważne informacje o zdrowiu ochotnika biorącego udział 
w badaniu.

Pytania, które należy zadać przed podjęciem decyzji 
o wzięciu udziału w badaniu:

>  Informacje o jakiego rodzaju odkryciach będą mi przekazywane? Jeśli nie 
zostaną mi przekazane informacje dotyczące przypadkowych odkryć, czy mogę 
dowiedzieć się, dlaczego?

>  Czy mam wybór w odniesieniu do tego, o jakiego rodzaju odkryciach zostanę 
poinformowany/-a? A jeśli nie zechcę o nich wiedzieć?

>  Czy w trakcie badania członkowie zespołu badawczego będą pytać mnie  
o moje preferencje?

>  Co się stanie w razie odkrycia poważnej choroby lub innych informacji 
dotyczących mojego zdrowia?

>  Kto zapłaci za dalszą opiekę nade mną i leczenie?

>  Co się stanie w razie odkrycia informacji, które mogą wpływać na moje decyzje 
dotyczące planowania rodziny?

>  Co się stanie w razie odkrycia nieprzewidzianych informacji dotyczących mojej 
historii rodzinnej?

>  Czy będzie możliwość upewnienia się, że wszystkie odkrycia są prawdziwe?

>  Z kim mogę porozmawiać o tych odkryciach?
Udział w badaniu to wybór pacjenta. Bądź poinformowany.  
          Zadawaj pytania. Uzyskuj odpowiedzi.

Niniejsza broszura zawiera ogólne informacje przekazywane w celach edukacyjnych. Jej celem 
nie jest udzielanie porad medycznych. Przed podjęciem działań na podstawie informacji 
zawartych w tej broszurze należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub członkami zespołu 
badawczego w celu uzyskania porady dotyczącej konkretnej sytuacji.

Pytania? Skontaktuj się  
z nami pod numerem



Informacje o badaniach dotyczących zdrowia
Badania nie są tym samym, co osobista opieka medyczna. Gdy pacjent zgłasza się 
do swojego lekarza w ramach opieki medycznej, jego zdrowie i dobre samopoczucie 
są najwyższym priorytetem lekarza. Jeżeli jednak pacjent bierze udział w badaniu, 
jego osobiste zdrowie nie stanowi centrum zainteresowania badania. Celem badania 
medycznego jest uzyskanie odpowiedzi na określone pytanie naukowe. Testy i działania 
w ramach badania nie mają na celu zapewnienie pacjentowi opieki medycznej.

Udział w badaniu to wybór
Stosuje się formy ochrony, które mają zapewnić bezpieczeństwo ochotników biorących 
udział w badaniu (nazywanych również „uczestnikami badania”) oraz traktowanie ich 
z szacunkiem. Udział w badaniu naukowym jest dobrowolny – jest to wybór pacjenta. 
Jeśli pacjent czegokolwiek nie rozumie, powinien poprosić o pomoc. Pacjent nie 
powinien nigdy czuć się poganiany ani pod presją. Może zmienić zdanie w dowolnym 
momencie, z dowolnego powodu.

Co to są przypadkowe odkrycia?
Podczas badania naukowego badacz może zauważyć coś, czego nie szukał. Nazywa się 
to „przypadkowym odkryciem”. Te nieoczekiwane odkrycia nie mają bezpośredniego 
związku z badaniem. Jednak mogą stanowić ważne informacje o zdrowiu ochotnika 
biorącego udział w badaniu.

Jakie mogą być rodzaje przypadkowych odkryć?
Istnieje wiele rodzajów przypadkowych odkryć. Ich przykładami są m.in.:
>  Uzyskanie nowych informacji dotyczących pacjenta i jego zdrowia.
>  Stwierdzenie zmiany lub rozrostu w badaniu TK, MRI lub PET albo innym badaniu
>  Stwierdzenie, że pacjent cierpi na chorobę medyczną lub psychiatryczną, o której nie 

wiedział. (Choroba ta może być uleczalna lub nie).
>  Okrycie, że pacjenta lub członków jego rodziny dotyczy ryzyko wystąpienia choroby 

w przyszłości. (Może to wpłynąć na decyzje dotyczące planowania rodziny).
Czasem badacze mogą nie wiedzieć, co oznacza dane odkrycie lub w jaki sposób może 
wpłynąć na życie lub ogólny stan zdrowia pacjenta.

Czy badacze poinformują mnie o swoich odkryciach?
Decyzja o tym, czy należy poinformować pacjenta o wynikach badania 
i niespodziewanych odkryciach, zależy od rodzaju informacji oraz preferencji pacjenta 
jako ochotnika biorącego udział w badaniu. Badacze mogą poinformować pacjenta 

o niektórych lub wszystkich swoich odkryciach. Jednak mogą przez długi czas nie 
dokonać żadnych odkryć.

Istnieje również możliwość, że badacze nie poinformują pacjenta o żadnych wynikach 
lub przypadkowych odkryciach. Pacjent może jednak mimo to mieć problemy 
zdrowotne lub mogą u niego w przyszłości takie problemy wystąpić. W razie 
jakichkolwiek pytań dotyczących swojego stanu zdrowia pacjent powinien porozmawiać 
ze swoim lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

Powinien zapytać badaczy, jakie informacje przekażą mu (jeśli przekażą jakiekolwiek). 
Powinien także zapytać, jakie zasoby są dostępne w razie, gdy uzyska niespodziewane 
informacje dotyczące swojego zdrowia.

Uzyskanie informacji o przypadkowych odkryciach 
Korzyści: Uzyskanie informacji o przypadkowych odkryciach może wiązać się 
z korzyściami. Na przykład te odkrycia mogą dotyczyć ryzyka wystąpienia pewnej 
choroby. W niektórych może istnieć możliwość podjęcia działań zmierzających do 
zmniejszenia ryzyka. W innych przypadkach ta informacja może pomóc pacjentowi 
w podjęciu pewnych decyzji dotyczących jego życia. Niektóre odkrycia mogą również 
pomóc krewnym pacjenta, których również dotyczy ryzyko wystąpienia pewnej 
choroby lub stanu. Pacjent powinien omówić wszelkie przypadkowe odkrycia ze 
swoim lekarzem.

Zagrożenia: Uzyskanie niespodziewanych informacji dotyczących swojego stanu 
zdrowia może być bardzo przykre. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy okazuje się, 
że pacjent cierpi na nieuleczalną chorobę lub na taką chorobę zachoruje. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że przypadkowe odkrycia mogą wpłynąć na relacje rodzinne 
lub społeczne, zmienić decyzje dotyczące planowania rodziny albo wpłynąć na sytuację 
)nansową. Dowiedzenie się, co naprawdę oznacza ta informacja, może wymagać 
wykonania dalszych badań i zabiegów. Istnieje również możliwość, że ta informacja 
może być nieprawdziwa i że pacjent będzie się niepotrzebnie martwił.

Zespół badawczy przejrzy z pacjentem Formularz Świadomej Zgody i wyjaśni mu cele 
badania oraz potencjalne zagrożenia i korzyści. Pacjent powinien omówić przypadkowe 
odkrycia z zespołem badawczym. Powinien zapytać o zagrożenia i korzyści związane 
z uzyskaniem informacji o tego rodzaju odkryciach. Powinien rozważyć, jak tego typu 
informacje mogą wpłynąć na niego i jego rodzinę.


