
Badania spo!eczno-

behawioralne

Czym s" badania spo!eczno-
behawioralne?

Badania społeczno-behawioralne mają na celu 
zbadanie, jak i dlaczego ludzie zachowują się 
w określony sposób w określonych sytuacjach 
i jaki to może mieć wpływ na ich zdrowie. 
Badacze przyglądają się zarówno jednostkom 
jak i większym grupom np. rodzinom, 
społecznościom, społeczeństwom po to, aby 
znaleźć sposoby na rozwiązanie problemów 
społecznych i zdrowotnych.  

Badacze mog" zadawa# takie pytania jak:
•  Dlaczego niektórzy ludzie nie przyjmują 

leków przepisanych im przez lekarza

•  W jaki sposób społeczność reagują na 
przemoc gangów

•  Co sprawia, że dzieci chętniej sięgają po 
zdrową żywność

•  Dlaczego niektórzy nastolatkowie podejmują 
ryzykowne zachowania

•  Jakie czynniki pozwalają osobom starszym 
zachować niezależność

•  Dlaczego w jednych krajach ludzie żyją 
dłużej niż w innych krajach  

Kto bierze udzia! w badaniach spo!eczno-
behawioralnych?
•  Dorośli i dzieci

•  Rodziny

•  Wspólnoty

•  Grupy lokalne, religijne, kulturowe lub 
społeczne

•  Ludzie chorujący na choroby i schorzenia 
będące przedmiotem badania W przypadku 

pyta$ zadzwo$:

Pytania, które nale%y sobie zada#: 

1. Jaki jest cel tego badania?

2. Co się ze mną stanie w przypadku mojego 
uczestnictwa w badaniu?

3. Jakiego rodzaju pytań mogę się spodziewać?

4. Jak długo będzie trwało badanie?

5. Jakie są zagrożenia?

6. Czy udział w tym badaniu przełoży się na 
jakieś korzyści dla mnie?

7. Czy muszę ponieść jakieś koszty?

8. Co się stanie z informacjami, których udzielę 
w badaniu?

9. Jak będzie chroniona moja prywatność?

10. Co się stanie, jeśli zdecyduję się wycofać swój 
udział w badaniu przed jego zakończeniem?

W niniejszej broszurze znajduj! si" informacje o charakterze 
szkoleniowym; nie nale#y traktowa$ ich, jako porad 
medycznych. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub zespo%em 
badawczym zanim podejmiesz jakie& kroki na podstawie 
informacji zawartych w niniejszej broszurze w celu 
uzyskania indywidualnych zalece'.
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Udział w badaniach społeczno-behawioralnych 
często oznacza udzielanie odpowiedzi na pytania 
zawarte w ankiecie, na które należy udzielić 
odpowiedzi (kwestionariusze) lub też udzielenie 
odpowiedzi na pytania zadawane przez badacza 
przez telefon. W niektórych badaniach badacze 
mogą chcieć z tobą porozmawiać lub zadać ci 
pytania, tak aby uzyskać odpowiedź na temat 
twoich odczuć na wybrane tematy. W innych 
badaniach badacze obserwują pacjentów, którzy 
wykonują określone czynności. Jeszcze inne 
badania mogą polegać na pozyskiwaniu danych 
z twojej karty choroby. 

Niektóre badania nie przełożą się na żadne 
korzyści dla ciebie jako jednostki, ale mogą 
pomóc innym ludziom w przyszłości. Badacze 
mogą poprawić zdrowie mieszkańców 

To ty decydujesz o swoim udziale w badaniu klinicznym.  
Uzyskaj niezbędne informacje. Zadawaj pytania. Oczekuj 
odpowiedzi na zadane pytania.

społeczności lub pomóc grupie osób 
z określonymi chorobami.

Zanim zdecydujesz się na udział w tym badaniu 
musisz zrozumieć jego cel. Musisz wiedzieć jakie 
są oczekiwania wobec ciebie oraz ile czasu zajmie 
ci udział w badaniu oraz czy uzyskasz z tego tytułu 
jakieś wynagrodzenie.

Uczestnictwo w badaniu klinicznym 
wymaga zgody.
Wprowadzono szereg środków zabezpieczających, 
które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
ochotnikom biorącym udział w badaniu (zwanymi 
również „uczestnikami badania”) oraz zapewnienie 
im traktowania z należnym szacunkiem. Zespół 
badawczy omówi z tobą informacje zawarte 

w Formularzu świadomej zgody. Zespół 
wytłumaczy ci cele badania oraz możliwe 
zagrożenia oraz korzyści wynikające z udziału. 
Jeśli czegoś nie rozumiesz, poproś o pomoc. Nikt 
nie powinien wywierać na ciebie presji lub ciebie 
popędzać. Uczestnictwo w badaniu klinicznym 
jest zupełnie dobrowolne – to twoja decyzja. 

Jakie ryzyko zwi"zane jest z 
uczestnictwem w badaniach 
spo!eczno-behawioralnych?
Najczęstszym zagrożeniem związanym 
z udziałem w badaniach społeczno-
behawioralnych jest to, że informacje prywatne, 
które przekażesz badaczom mogą tra*ć 
przypadkiem w niepowołane ręce. Badacze 
poinformują ciebie, w jaki sposób będą chronić 
poufność twoich danych. Zazwyczaj badacze w 
swoich publikacjach nie zdradzają tożsamości 
uczestników badań. 

Niektóre pytania zadawane przez badaczy mogą 
wydawać ci się kłopotliwe. To ty podejmujesz 
decyzję czy chcesz odpowiedzieć na pytanie, 
które wydaje ci się kłopotliwe. Możesz zakończyć 
rozmowę w każdej chwili. 

Szczególne zagrożenia zostały przedstawione 
bardziej szczegółowo w Formularzu świadomej 
zgody. Zanim zdecydujesz się na udział w 
badaniu musisz znać ryzyko związane z udziałem.

Z czym wi"%e si& udzia! w badaniach spo!eczno-behawioralnych? 


