
Pytania? Zadzwoń:

Pytania
Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do badania mają 
Państwo prawo do zadawania pytań dotyczących badania 
oraz zespołu badawczego. Członkowie zespołu badawczego 
odpowiedzą na Państwa pytania i pomogą znaleźć 
odpowiedzi na pytania, na które nie znają odpowiedzi. 
Poniżej przedstawiono listę pytań, które mogą Państwo 
chcieć zadać zespołowi badawczemu przed wyrażeniem 
zgody na przystąpienie do badania.

Kto jest głównym badaczem w tym badaniu? 

Kto jeszcze należy do zespołu badawczego? 

Z którymi członkami zespołu badawczego będę 
współpracować?

Czym zajmują się poszczególni członkowie zespołu 
badawczego?

Jakie szkolenia związane z tym badaniem przeszedł 
zespół badawczy?

Z którymi członkami zespołu badawczego mam się 
kontaktować, jeżeli będę mieć pytania? W jaki sposób 
mam się z nimi kontaktować?

Czy jeśli poczuję się gorzej, mam skontaktować się ze swoim 
lekarzem pierwszego kontaktu? Czy z którymś z członków 
zespołu badawczego?

Z kim mam się skontaktować, jeśli chcę się wycofać 
z badania?

Czy swoje pytania lub wątpliwości mogę zgłaszać innym 
osobom, które nie należą do zespołu badawczego?

SPOTKANIE Z ZESPOŁEM  

BADAWCZYM

Badania medyczne

Udział w badaniu jest dobrowolny. 
Zachęcamy do zadawania pytań.

W ramach badań gromadzone są informacje 

pozwalające znaleźć odpowiedzi na pytania 

naukowe. Pozwala to badaczom znaleźć lepsze 

sposoby zapobiegania chorobom oraz ich leczenia, 

a także poprawić stan opieki zdrowotnej w przyszłości. 

W każdym badaniu uczestniczy zespół badawczy. 

Członkowie zespołu współpracują ze sobą, stosując 

się do szczegółowego planu badania, który nosi 

nazwę protokołu.

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.
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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



Członkowie zespołu badawczego

W skład zespołu badawczego mogą wchodzić naukowcy, 

badacze, pielęgniarki oraz pracownicy pomagający 

w koordynacji i realizacji badania. Zespół badawczy może 

być bardzo duży i zawierać wiele osób zlokalizowanych 

w różnych szpitalach. Może także składać się z zaledwie 

kilku osób. Poniżej omówieni zostaną niektórzy członkowie 

zespołu badawczego. 

Główny badacz (PI) to osoba odpowiedzialna za całe badanie. 

W każdym badaniu uczestniczy główny badacz. Zwykle jest 

to lekarz lub naukowiec. Główny badacz planuje badanie 

i dba o prawidłowe i bezpieczne wykonywanie działań. Jego 

rolą jest przypisanie obowiązków poszczególnym członkom 

zespołu badawczego. Główny badacz nadzoruje wszystkie 

działania badawcze oraz pracę wszystkich członków zespołu. 

Jego zadaniem jest także zapewnienie, że każda osoba 

w zespole przeszła odpowiednie szkolenie.

Współbadacze są osobami współpracującymi z głównym 

badaczem. W wielu badaniach uczestniczą współbadacze. 

Są to często lekarze, naukowcy lub osoby przeszkolone 

w innych obszarach istotnych z punktu widzenia badania. 

Współbadacze mogą pomagać głównemu badaczowi 

w opracowaniu lub nadzorowaniu badania. Nie są jednak 

odpowiedzialni za całość badania. Mogą zajmować się tylko 

częścią badania, np. wykonywać testy laboratoryjne lub 

analizować dane badawcze. 

Pielęgniarka badawcza często posiada specjalne 

przeszkolenie i doświadczenie w zakresie badań. W wielu 

badaniach medycznych lub klinicznych w skład zespołu 

badawczego wchodzi pielęgniarka badawcza. Taka osoba 

pomaga w prowadzeniu badania, skupiając się na opiece 

nad uczestnikami badania i dbaniu o ich bezpieczeństwo. 

Pielęgniarka badawcza często uczestniczy w koordynacji 

codziennych działań związanych z badaniem. 

Asystent/koordynator badania to osoba, która współpracuje 

z innymi członkami zespołu badawczego, pomagając im 

organizować codzienne czynności związane z badaniem.

Współpraca zespołu badawczego
Niezależnie od tego, czy zespół badawczy jest duży czy 

mały, wszyscy jego członkowie współpracują ze sobą, 

abyzapewnić Państwu maksymalne bezpieczeństwo oraz 

dobre samopoczucie podczas badania. Liderem zespołu 

jest główny badacz, ale wszyscy jego członkowie dbają 

o prawidłowy i bezpieczny przebieg badania. 

Członkowie zespołu badawczego mają różne obowiązki 

w zależności od przypisanej im roli. 

Do obowiązków tych należą:

Sprawdzanie, czy uczestnicy badania kwalifikują 

się do udziału w badaniu.

Dbanie, aby wszyscy uczestnicy uzyskali wyraźne 

instrukcje.

Opracowywanie procedur badania lub nadzór  

nad ich realizacją. 

Dbanie o maksymalne bezpieczeństwie i zdrowie 

uczestników podczas badania. 

Oprócz wykształcenia właściwego dla lekarzy, pielęgniarek 

lub naukowców członkowie zespołu badawczego przechodzą 

dodatkowe szkolenia dotyczące badania. Uczą się, w jaki 

sposób prowadzić badania w sposób prawidłowy, bezpieczny 

i zgodny z przepisami. 

W badaniach pomagają także inne osoby. Na przykład 

w badaniu mogą uczestniczyć także:

Farmaceuci, którzy wydają badany lek

Technicy laboratoryjni, którzy pobierają krew  

i inne próbki

Dietetycy, którzy doradzają uczestnikom w zakresie 

odpowiedniej diety

Pracownicy społeczni, którzy zapewniają wsparcie 

i mogą diagnozować oraz leczyć problemy psychiczne, 

behawioralne i emocjonalne

Personel biurowy, który pomaga w gromadzeniu 

i ocenie danych
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Istotna rola uczestników badania
Będąc uczestnikami badania, mogą Państwo w istotny 

sposób przyczynić się do poprawy opieki zdrowotnej.

Wraz z innymi osobami biorącymi udział w badaniu 

jesteście określani mianem „uczestników badania”, 

„podmiotów badania” lub „ochotników”. Bez pomocy 

osób, które zdecydują się na udział w badaniach, 

opracowywanie nowych terapii przez badaczy 

byłoby niemożliwe. 

W przypadku niektórych badań uczestnicy są zdrowymi 

ochotnikami. W innych sytuacjach są to osoby cierpiące 

na badaną chorobę lub schorzenie. Istnieją także 

badania, w których uczestniczą obie grupy. Protokół 

badania definiuje, kto może dołączyć do badania.

Jakie są obowiązki uczestników 
badania?
Każde badanie jest inne. Członek zespołu badawczego 

wyjaśni Państwa rolę, prawa i obowiązki w badaniu. 

Państwa podstawową osobą kontaktową może być 

koordynator badania, pielęgniarka badawcza lub 

inny członek zespołu. Przed wyrażeniem zgody 

na udział należy dowiedzieć się, kto jest taką osobą 

kontaktową i jak można się z nią skontaktować. 

Więcej informacji na temat bycia uczestnikiem 

badania można uzyskać z naszych materiałów 

edukacyjnych, filmów i innych zasobów. 

Prosimy odwiedzić naszą stronę:  

catalyst.harvard.edu/services/rsa/.


