wiedza

przydatna

Przyjazne Badania Kliniczne
to kampania edukacyjna o charakterze
społecznym, skierowana do pacjentów
i mająca na celu dostarczenie im rzetelnej,
obiektywnej i łatwej do zrozumienia
wiedzy w obszarze badań klinicznych.

pacjentowi

W ramach działań, poza portalem wiedzy,
przewidziane są wydarzenia edukacyjne
takie jak wykłady, warsztaty, panele
edukacyjne, webinary etc. na temat badań
klinicznych. Eksperci zaangażowani do
projektu będą udzielać odpowiedzi na
wszelkie pytania i wątpliwości, z jakimi
może zetknąć się pacjent zainteresowany
badaniami klinicznymi.

Więcej informacji:
Ewa Godlewska
tel. 720 871 777
ewa.godlewska@przyjaznebadania.edu.pl

www.przyjaznebadania.edu.pl

/ NAJWAŻNIEJSZA JEST TWOJA
DECYZJA

/ TWOJE DANE SĄ POUFNE

/ PODPISZ ŚWIADOMĄ ZGODĘ

/ UCZESTNICZYSZ
W NADZOROWANYM BADANIU

Twój udział w badaniu jest całkowicie
dobrowolny – masz prawo odmówić lub wycofać
się z badania w dowolnym momencie bez
podania przyczyny.

Udział

w badaniu klinicznym
może okazać się
dla Ciebie szansą
na wyleczenie
i lepszą jakość życia.

Bez Twojej pisemnej zgody nie możesz zostać
włączony do badania. Jakakolwiek procedura
badania może być wykonana dopiero po
podpisaniu przez Ciebie formularza świadomej
zgody.

/ POINFORMUJ LEKARZA
O DOLEGLIWOŚCIACH

Przed badaniem poinformuj lekarza
o wszelkich dolegliwościach, przebytych
zabiegach, aktualnie przyjmowanych lekach,
udziale w innych badaniach klinicznych oraz
przekaż dotychczasowe wyniki badań. W trakcie
trwania badania niezwłocznie informuj lekarza
o wszelkich nieoczekiwanych i niepokojących
Cię objawach.

/ DOWIEDZ SIĘ WSZYSTKIEGO
O BADANIU

Zanim podejmiesz decyzję, zostaniesz przez
lekarza wyczerpująco poinformowany o celu
badania, procedurach, możliwym ryzyku
i korzyściach oraz o wszelkich innych istotnych
kwestiach.

/ TWOJE ZDROWIE JEST
NAJWAŻNIEJSZE

Lekarz dokładnie przeanalizuje Twój stan
zdrowia, dotychczasowe leczenie oraz inne
dostępne dla Ciebie terapie i oceni korzyści
jakie możesz odnieść. Twoje zdrowie
i bezpieczeństwo jako jednostki są nadrzędne
względem korzyści jakie w związku z badaniem
może odnieść społeczeństwo.

Twoje dane osobowe zebrane w badaniu
nie mogą zostać wykorzystane w żadnym
opracowaniu, ani zostać podane do publicznej
wiadomości. Twoje wyniki będą analizowane
wraz z wynikami innych pacjentów w formie
anonimowej.

Każde badanie musi uzyskać pozytywną
opinię lokalnej Komisji Bioetycznej, zgodę
administracyjną Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych oraz zostać wpisane do Centralnej
Ewidencji Badań Klinicznych.

/ KAŻDE BADANIE JEST
UBEZPIECZONE

Odpowiedzialność sponsora i badacza
(lekarza) jest objęta ochroną ubezpieczeniową.
Kopia polisy ubezpieczeniowej jest dostępna
w ośrodku, w którym uczestniczysz w badaniu.

/ POSIADASZ PRAWA PACJENTA

Jako uczestnik badania klinicznego posiadasz
uprawnienia wynikające z Karty Praw Pacjenta.
W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się
z Biurem Praw Pacjenta pod numerem infolinii
0-800-190-590.

/ OBOWIĄZUJĄ MIĘDZYNARODOWE
STANDARDY BADAŃ
Badania kliniczne są prowadzone zgodnie
z zasadami Deklaracji Helsińskiej (zbiór zasad
etycznych dotyczących przeprowadzania
eksperymentów medycznych z udziałem
ludzi) oraz zgodnie z Dobrą Praktyką Kliniczną
(międzynarodowy standard etyczny
i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia
i dokumentowania badań klinicznych).

