
CZY POWINIENEM/
POWINNAM ZOSTAĆ 
UCZESTNIKIEM BADANIA?

Badania kliniczne

Masz pytania?   
Zapraszamy do kontaktu.

Pytania, które należy zadać przed 
przystąpieniem do badania: 

Co jest powodem prowadzenia badania?

Co się wydarzy, gdy udzielę zgody na udział w badaniu?

Czy badanie może mi w czymś pomóc? Czy może w czymś 
pomóc innym?

Czy w czasie badania może mi się stać coś złego?

Czy udział w badaniu jest płatny?

Czy będę musiał płacić cokolwiek za to, że uczestniczę w 
badaniu?

W jaki sposób będą chronione moje dane osobowe?

Co się stanie, jeśli w trakcie badania stanie mi się coś złego?

Jak długo potrwa badanie?

Czy w dowolnym momencie będzie można opuścić badanie?

Do kogo należy dzwonić z pytaniami na temat badania?
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Karta praw uczestników badania
Jako uczestnikowi badania przysługują Ci następujące prawa: 

do tego, by traktowano Cię sposób uważny i uprzejmy. 

do tego, aby ktoś Cię poinformował o tym jaki jest cel badania.

do tego, aby rozumieć zawartość każdego formularza, o 
podpisanie lub wypełnienie którego ktoś Cię prosi.

do tego, aby rozumieć jaki przebieg będzie miało badanie oraz 

co odróżnia je od standardowej opieki medycznej.

do tego, aby ktoś poinformował Cię o ewentualnych skutkach 
ubocznych lub niedogodnościach, które mogą wystąpić w 
trakcie badania.

do tego, aby ktoś poinformował Cię o korzyściach wynikających 

z udziału w badaniu.

do tego, aby ktoś poinformował Cię o innych opcjach leczenia 
oraz w jakim wymiarze mogą być lepsze lub gorsze od leczenia 

w ramach badania.

do tego, aby ktoś poinformował Cię, jakie leczenie jest dla 
Ciebie dostępne, jeśli w trakcie badania wystąpią jakieś 

problemy medyczne.

do zadawania dowolnych pytań na temat badania.

do czasu na podjęcie decyzji, czy chcesz uczestniczyć w 
badaniu.

do tego, aby ktoś przekazywał Ci nowe informacje, które 
pojawią się w trakcie badania, a które mogłyby wpłynąć na 
Twoją decyzję czy nadal uczestniczyć w badaniu, czy wycofać 

się z niego.

do odmowy udziału w badaniu lub zmianie zdania w sprawie 
uczestnictwa w badaniu już po jego rozpoczęciu.

do otrzymania egzemplarza formularza zgody, którą 
podpisujesz po podjęciu decyzji o udziale w badaniu. 
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Termin „badanie kliniczne” opisuje prace badawcze 

mające na celu zebranie nowych informacji dotyczących 

ludzkiego zdrowia oraz choroby. Badanie kliniczne 

polega na zaangażowaniu uczestników w celu testowania 

nowych leków, procedur lub urządzeń albo uzyskania 

lepszego rozeznania w zakresie funkcjonowania ludzkiego 

organizmu. 

TWÓJ PRZEWODNIK, KTÓRY POMOŻE 
CI ZROZUMIEĆ PROCES PROWADZENIA 
BADANIA KLINICZNEGO

Dlaczego warto zgłosić się jako 
ochotnik do badania klinicznego?

Bez pomocy uczestników badania opracowanie nowych metod 

leczenia czy leków nie byłoby możliwe. 

Zgłaszając się jako ochotnik do udziału w badaniu pomożesz 

innym poprzez swój wkład w to działanie.

Być może pomożesz również badaczom w zgłębianiu choroby 

lub przypadłości.

W niektórych przypadkach będziesz mógł wypróbować nowy 

lek, procedurę lub urządzenie zanim staną się ono dostępne w 

wymiarze wychodzącym poza granice badania; niemniej, może 

się okazać, że nie są one lepsze od tych, które już są dostępne.
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Niniejsza broszura zawiera informacje ogólne przeznaczone do celów 
edukacyjnych i nie ma na celu udzielania porad medycznych. Na temat swojej 
sytuacji osobistej lub obaw dotyczących zdrowia należy porozmawiać z lekarzem 
lub zespołem badawczym w celu uzyskania porady.

Ten materiał jest efektem pracy New England Research Subject Advocacy Group 
[pol. Merytorycznej Badawczej Grupy Doradczej Nowej Anglii], do którego wkład 
wniosły stowarzyszone szkoły wyższe oraz akademickie ośrodki opieki zdrowotnej 
instytucji członkowskich. 



Typowe nieporozumienia 
dotyczące badań klinicznych

Lekarz czy zespół badawczy nie będzie 
sugerował udziału w badaniu, o ile 
nie będzie ono dla mnie najlepszym 
rozwiązaniem.
To nie jest prawda! Prowadzimy badanie, aby stwierdzić, która 

terapia jest lepsza. Nikt nie może zagwarantować, że leczenie 

stanowiące przedmiot badania będzie lepsze od standardowego, 

dostępnego leczenia.

Jeśli lekarz poprosi mnie o udział, naprawdę 
powinienem / powinnam powiedzieć: 
„Tak”?.
To Ty podejmujesz decyzję, czy chcesz wziąć udział w badaniu 

czy też nie.

To jest Twoja prywatna decyzja, a jeśli powiesz: „Nie”,  ani 

poziom opieki  w szpitalu ani Twoja relacja z lekarzem nie ulegną 

zmianie. 

Gdy zdecyduję się na udział, nie mogę już 
zmienić zdania. 
Możesz przerwać swój udział w dowolnym badaniu i w 

dowolnym momencie. 

Jeśli wyrażę zgodę na udział w badaniu 
leku, będę dostawać nowy lek.
Niekoniecznie. Wiele badań nowych leków obejmuje lekarstwa 

„kontrolne”. Może to być lek, który został już zatwierdzony do 

stosowania w leczeniu lub fałszywa pigułka (tak zwane placebo). 

W większości badań uczestnikom losowo przyporządkowuje się 

nowy lek lub placebo. Ani Ty ani badacz nie mogą zdecydować, 

co otrzymasz. 

Czym jest badanie kliniczne?
Termin „badanie kliniczne” opisuje prace badawcze mające na celu zebranie 

nowych informacji dotyczących ludzkiego zdrowia oraz choroby. Badanie 

kliniczne polega na zaangażowaniu uczestników w celu testowania nowych 

leków, procedur lub urządzeń albo uzyskania lepszego rozeznania w 

zakresie funkcjonowania ludzkiego organizmu. 

Istnieje kilka typów badań klinicznych: 

Badania genetyczne  mające na celu określenia roli genów w różnych 

chorobach.

W ramach badań w zakresie prewencji  przeprowadza się testy sposobów 

zapobiegania występowaniu konkretnych chorób.

W ramach badań behawioralnych  prowadzi się testy sposobu działania 

ludzi w różnych sytuacjach.

Badania fizjologiczne  zwiększają poziom zrozumienia sposobu 

funkcjonowania organizmu człowieka.

Próby kliniczne  są badaniami leku, procedury lub urządzenia 

medycznego stosowanego u zdrowych uczestników lub ludzi 

cierpiących na konkretną chorobę.

Próby kliniczne nowych leków realizowane są w różnych fazach, aby 

odpowiedzieć na różne pytania. 

Pierwsza faza  badania ma na celu przetestowanie nowego leku po raz 

pierwszy na ludziach, aby sprawdzić, czy jest to bezpieczne.

Faza druga  badań obejmuje więcej osób, aby przekonać się, czy nowy 

lek działa.

Trzecia faza  badań prowadzona jest na wielkich grupach ludzi, aby 

przekonać się, czy nowy lek działa lepiej od tego, co jest już dostępne.

Czwartą fazę  badań prowadzi się po zatwierdzeniu leku przez U.S. Food 

and Drug Administration (FDA) [Amerykański Urząd ds. Żywności i 

Leków], aby uzyskać więcej informacji.
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W jaki sposób będę chroniony/ 
chroniona jeśli wezmę udział w 
badaniu?
Badacze projektują badania w taki sposób, aby maksymalnie zmniejszyć 

zagrożenia dla uczestników. Obowiązują również przepisy chroniące 

uczestników. 

Dla wszystkich badań klinicznych opracowuje się bardzo szczegółowy 

plan zwany „protokołem”, który wyszczególnia, w jaki sposób będzie 

prowadzone badanie. 

Każdy protokół jest starannie weryfikowany przez grupę lekarzy, 

pielęgniarek, badaczy i członków społeczności. Taka grupa nosi nazwę 

Institutional Review Board [pol. Rada Weryfikacji Instytucjonalnej] lub 

IRB. Sprawdza ona, czy badanie jest prowadzone w sposób właściwy, z 

jak najmniejszym możliwym zagrożeniem dla uczestników. 

W przypadku przystąpienia do badania otrzymasz informacje 

umożliwiające kontakt w sprawach i kwestiach dotyczących 

bezpieczeństwa z osobą odpowiedzialną za badanie, wraz z numerem 

telefonu IRB. 

Do pewnych badań obciążonych wyższym ryzykiem angażuje się 

inną grupę weryfikującą o nazwie Data and Safety Monitoring Board 

(DSMB) [pol. Komisja Monitorująca Dane i Bezpieczeństwo]. W skład 

DSMB wchodzą lekarze niebiorący udziału w badaniu. Sprawdzają, czy 

zagrożenia dla uczestników badania są możliwie najmniejsze.

Jakie są zagrożenia?
Uczestnictwo w badaniu może narazić uczestników na zagrożenia.
Pewne leki lub procedury mogą pociągać za sobą nieprzyjemne skutki 
uboczne, w tym takie, które mogą zagrażać życiu. Czasem mogą 
pojawić się skutki uboczne, o których badacze nie wiedzą. Nowe leki czy 
procedury nie zawsze są lepsze od tego, co już jest dostępne. Rozmawiaj o 
zagrożeniach wiążących się z badaniem z zespołem badawczym.
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