
Pytania? Zadzwoń:

Pytania
Mają Państwo prawo do zadawania pytań dotyczących 
rozwiązań telemedycznych stosowanych podczas badania. 
Poniżej przedstawiono listę pytań, które mogą Państwo 
chcieć zadać przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do 
badania wykorzystującego telemedycynę.

Jakie czynności mam wykonać, aby przygotować się 
do wizyty telemedycznej w ramach badania?

Czy nadal mam obowiązek odbywania wizyt w ośrodku 
badawczym? Jak często mam się tam pojawiać?

Czy korzystanie z telemedycyny może zmienić 
czas oczekiwania na otrzymanie badanej terapii lub 
wykonanie zabiegu?

Czy potrzebny będzie mi własny sprzęt (telefon, tablet, 
smartfon), aby wziąć udział w tym badaniu? Czy będzie 
mi potrzebny własny dostęp do Internetu?

Czy muszę płacić za urządzenia telemedyczne 
wykorzystywane podczas badania?

Jakie korzyści płyną ze stosowania telemedycyny podczas 
badania?

Jakie zagrożenia mogą się wiązać ze stosowaniem 
telemedycyny podczas badania?

W jaki sposób dane o moim zdrowiu będą chronione?

Z kim mam się skontaktować, jeśli będę mieć pytania 
dotyczące stosowania telemedycyny w tym badaniu?

Co stanie się, jeżeli zdecyduję się przestać korzystać 
z telemedycyny podczas badania? Czy mogę nadal 
uczestniczyć w badaniu?

WYKORZYSTYWANIE TELEMEDYCYNY 

W BADANIACH

Badania medyczne

Udział w badaniu jest dobrowolny. 
Zachęcamy do zadawania pytań.

Telemedycyna polega na wykorzystywaniu 

technologii (np. komputera lub urządzeń wideo) 

do świadczenia usług oraz zapewniania opieki 

zdrowotnej. Dostawcy świadczeń zdrowotnych 

mogą korzystać z telemedycyny, aby zdalnie 

diagnozować i leczyć pacjentów. Ponadto 

niektórzy badacze korzystają z telemedycyny 

do gromadzenia informacji w ramach badań.

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.

W jaki sposób mam się przygotować 
do wizyty telemedycznej w ramach 
badania?
Należy porozmawiać z zespołem badawczym. 

Członkowie zespołu poinformują Państwa o tym, jak się 

przygotować i co będzie potrzebne. Zwykle wymagane 

będzie urządzenie komunikacyjne, np. komputer, tablet 

lub smartfon, a także połączenie internetowe. Czasami 

potrzebne mogą być kamera internetowa oraz źródła 

dźwięku, np. głośniki komputerowe. Zespół badawczy 

poinformuje Państwa o tym, czego oczekuje przed, 

podczas i po wizycie telemedycznej.
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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



Czymvjest telemedycyna?
Telemedycyna polega na wykorzystywaniu urządzeń 

(np. komputera lub urządzeń wideo) do świadczenia 

usług oraz zapewniania opieki zdrowotnej. Dostawcy 

świadczeń zdrowotnych mogą korzystać z telemedycyny, 

aby zdalnie diagnozować i leczyć pacjentów. Jeśli więc 

mieszkacie Państwo z dala od dostawcy świadczeń 

zdrowotnych lub nie możecie się do niego udać, gdy jest 

to potrzebne, telemedycyna może okazać się pomocna. 

Telemedycyna nie jest odrębną specjalizacją medycyny. 

Wielu specjalistów, np. alergolodzy lub dermatolodzy, 

może udzielać porad za pośrednictwem telemedycyny. 

Badacze medyczni mogą wykorzystywać telemedycynę 

do gromadzenia informacji od ochotników uczestniczących 

w badaniu (nazywanych także „uczestnikami badania” 

lub „podmiotami badania”).

Przykłady wykorzystywania 
telemedycyny przez badaczy 

Badacze mogą kontrolować uczestników badania 

przebywających w domu. 

Uczestnicy badania mogą stosować urządzenia lub 

korzystać z technologii mobilnej do rejestrowania 

i wysyłania danych medycznych do personelu 

badawczego. 

Uczestnicy badania mogą korzystać z komputerów, 

urządzeń mobilnych i innych technologii do 

informowania personelu badawczego o swoich 

wątpliwościach lub skutkach ubocznych. Na przykład 

mogą udostępniać zdjęcia lub filmy, na podstawie 

których badacze będą oceniać skutki uboczne 

w momencie ich występowania.

Jakie rodzaje telemedycyny są 
wykorzystywane w badaniach? 
Podczas badań wykorzystywane są trzy rodzaje 

telemedycyny. 

Telemedycyna interaktywna — uczestnik badania 

oraz badacz wymieniają się informacjami, zwykle 

za pośrednictwem urządzeń audio lub wideo. Uczestnik 

znajduje się w miejscu innym niż lokalizacja badacza. 

Telemedycyna nieinteraktywna — w przypadku tej 

formy telemedycyny informacje są przesyłane między 

poszczególnymi miejscami. Za pomocą kamery lub 

podobnego urządzenia rejestruje się informacje, które 

następnie są przesyłane do innej lokalizacji w celu 

ich oceny. Na przykład badacz może wysłać zdjęcie 

rentgenowskie innemu lekarzowi w celu oceny.

Telemedycyna polegająca na zdalnym monitorowaniu 

— badacz monitoruje stan uczestnika na odległość. 

Na przykład uczestnik cierpiący na cukrzycę może nosić 

urządzenie, które codziennie wysyła do pielęgniarki 

badawczej informacje o poziomie cukru we krwi. 

Dzięki takiemu zdalnemu monitoringowi uczestnik 

może rzadziej odwiedzać klinikę. 

Jakie są korzyści i zagrożenia 
związane z udziałem w badaniu 
wykorzystującym telemedycynę?

Korzyści

Możliwość udziału w badaniu bez wychodzenia z domu 

— dzięki temu mogą Państwo wziąć udział w badaniu, 

nawet jeśli ośrodek badawczy znajduje się daleko.

Oszczędność czasu i pieniędzy wynikająca z rzadszych 

wizyt w ośrodku badawczym.

Zagrożenia

Badacze nie mogą w pełni zagwarantować, że dane 

dotyczące Państwa zdrowia pozostaną poufne i będą 

chronione podczas przesyłania ich za pomocą 

komputera lub innego urządzenia.

W komputerach i innych urządzeniach czasami 

występują opóźnienia lub inne problemy.

Niektóre badania medyczne nie mogą być wykonywane 

za pośrednictwem telemedycyny. Czasami konieczne 

może być udanie się do ośrodka badawczego.

Wszelkie zagrożenia związane z udziałem w badaniu 

zostaną wyjaśnione w formularzu świadomej zgody. 

Ponadto badacze poinformują Państwa o sposobach 

eliminowania lub redukowania tych zagrożeń.
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