
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.

Inne rodzaje rejestrów 
Inne typy rejestrów zawierają wykazy badań klinicznych, 

w których nie podaje się danych personalnych osób, które 

uczestniczą w badaniach. 

W USA dostępny jest rejestr on-line ClinicalTrials.gov, 

który zawiera informacje o badaniach prowadzonych na 

całym świecie. Nie zamieszczono w nim wszystkich badań, 

ponieważ nie każde badanie musi być ujęte w rejestrze. 

Na stronie ClinicalTrials.gov można:

Dowiedzieć się o badaniach prowadzonych w lokalnej 

społeczności lub w innych lokalizacjach.

Skontaktować się z badaczami, jeśli chcą Państwo 

dołączyć do badania.

Poznać wyniki badań, które się zakończyły.

Strona ClinicalTrials.gov należy do biblioteki National 

Library of Medicine (NLM) zarządzanej przez Narodowe 

Instytuty Zdrowia (NIH). 

Pytania? Zadzwoń:

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

Jak działa rejestr? 

Czy dołączenie do rejestru jest płatne?

W jaki sposób mogę znaleźć badanie, w którym mogę 
uczestniczyć?

O jakich rodzajach badań będę otrzymywać informacje? 

Kto będzie się ze mną kontaktować? 

W jaki sposób i jak często będę otrzymywać informacje?

Kto będzie wykorzystywać i przechowywać moje dane 
i chronić moją prywatność? 

Co stanie się, jeśli zdecyduję się na usunięcie moich 
danych z rejestru?

Czy w tym rejestrze znajdują się dane z mojej 
dokumentacji medycznej?

Z kim mam się kontaktować, jeśli będę mieć dodatkowe 
pytania?
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REJESTR UCZESTNIKÓW  
BADAŃ

Badania medyczne

W rejestrze uczestników badań gromadzone 

są informacje o osobach, które chcą uczestniczyć 

w badaniach. W rejestrze mogą być przechowywane 

informacje ogólne, takie jak imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe. Może on także zawierać 

specyficzne informacje, dotyczące np. chorób 

i schorzeń, na które Państwo cierpią, a nawet 

odwołania do Państwa dokumentacji medycznej. 

Udział w badaniu jest dobrowolny. 
Zachęcamy do zadawania pytań.

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.
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Czym jest rejestr uczestników badań?
Rejestr uczestników badań jest bazą danych, 

zwykle dostępną on-line. W rejestrze gromadzone 

są informacje o osobach, które chcą uczestniczyć 

w badaniach. Z rejestrów korzystają dwie grupy osób:

Osoby, które chcą znaleźć badania lub chcą 

dowiedzieć się więcej na temat badania, oraz

Badacze szukający osób chcących uczestniczyć  

w ich badaniach.

W rejestrze mogą być przechowywane informacje 

ogólne, takie jak imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe. Może on także zawierać specyficzne 

informacje, dotyczące np. chorób i schorzeń, na które 

Państwo cierpią, a nawet odwołania do Państwa 

dokumentacji medycznej. 

Korzyści i zagrożenia związane 
z dołączeniem do rejestru 
uczestników badań
Korzyścią z dołączenia do rejestru może być 

poszerzenie wiedzy na temat badań, które mogą 

interesować Państwa lub kogoś bliskiego. 

Istnieje ryzyko, że Państwa dane personalne lub 

zdrowotne trafią do osób niepożądanych i będą 

wykorzystywane w sposób, na który nie wyrazili 

Państwo zgody. W rejestrach obowiązują zasady, 

które pozwalają unikać takich sytuacji. W większości 

przypadków jedynie specjalnie przeszkoleni pracownicy 

mają dostęp do Państwa danych personalnych lub 

innych informacji, które mogą pozwolić określić 

Państwa tożsamość. W każdym rejestrze obowiązują 

specjalne zasady dotyczące ochrony prywatności. Przed 

dołączeniem do rejestru należy dowiedzieć się, w jaki 

sposób badacze chronią Państwa dane.

Dlaczego warto dołączyć do rejestru 
uczestników badań? 
Decyzję o dołączeniu do rejestru 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 ludziom cierpiącym na to samo 

schorzenie

Dostępne terapie nie pomogły Państwu w leczeniu  

choroby; chcą Państwo wypróbować eksperymentalną 

terapię opracowywaną przez badaczy.

Niezależnie od powodu, dołączając do rejestru, stają 

się Państwo ważną częścią badań medycznych.

Dołączając do rejestru uczestników, mogą Państwo:

Dowiadywać się o możliwościach uczestnictwa 

w badaniach.

Poszerzać wiedzę na temat konkretnych chorób 

i schorzeń. 

Mieć szansę wypróbować eksperymentalne terapie 

lub leki, które mogą, ale nie muszą przynieść 

Państwu korzyści.

Co stanie się, gdy dołączę do rejestru 
uczestników badań?
Przed dołączeniem do rejestru należy zrozumieć jego 

działanie. Należy także dowiedzieć się, w jaki sposób 

badacze będą wykorzystywać Państwa dane i chronić 

Państwa prywatność. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości należy koniecznie zadawać pytania.

Po dołączeniu do rejestru badacze mogą poprosić Państwa 

o udział w badaniu. Mogą się Państwo spodziewać 

wiadomości e-mail, listu lub rozmowy telefonicznej 

z propozycją badań, do których można dołączyć. 

W przypadku niektórych rejestrów mogą się Państwo 

kontaktować z badaczami, którzy szukają ochotników. 

Dołączenie do rejestru nie oznacza udziału w badaniu. 

Jeśli jakieś badanie Państwa zainteresuje, mają Państwo 

możliwość zadawania pytań. Konieczne może być 

też podanie dodatkowych informacji, innych niż te 

wprowadzone przy dołączaniu do rejestru. Pomoże 

to badaczom określić, czy mogą Państwo wziąć udział 

w badaniu. 

Badacze przekażą wszystkie informacje, które pozwolą 

Państwu podjąć decyzję o uczestnictwie w danym 

badaniu. Proces ten nosi nazwę „wyrażania świadomej 

zgody”. Będąc ochotnikiem, mogą Państwo w dowolnym 

momencie zmienić zdanie na temat uczestnictwa w badaniu. 

Zrezygnować można podczas procesu wyrażania 

świadomej zgody, a nawet po rozpoczęciu badania.
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