
Яким чином організації пацієнтів
допомагають хворим в пошуку

клінічних досліджень



Польська коаліція пацієнтів з онкологічними захворюваннями 
– це спільний голос більше 100 тисяч хворих на рак 

49 організацій спільно працюють протягом 10 років заради 

онкологічних хворих.

Фонд «Каріта» ім. Віслави Адамець було створено в 2010 році

для підтримки тих, хто страждає на мієлому. Основною метою 

фонду є діяльність, спрямована на вирівнювання шансів

пацієнтів, щоб кожен міг мати доступ до новітніх методів

лікування та участі у клінічних дослідженнях



ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ ПАЦІЄНТІВ ПРО КЛІНІЧНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Пацієнти знають, що
таке клінічні
дослідження i 
хочуть брати в 
них участь



Як і раніше немає цілісної інформації -
бази клінічних досліджень польською
мовою. Роботи над створенням такого 
порталу в Європі ведуться вже багато

років



… Ті, хто володіє англійською мовою, відвідують портал Clinicaltrials.gov

Портал лише повідомляє про те, в якому місті в Польщі проводиться 
дослідження, проте не дає інформації, де саме, решту потрібно 
знайти самостійно.



Портал Study Connect Bristol Meyers-Squibb

Польськомовна платформа для учасників клінічних досліджень та їх сімей.

Тут можна знайти інформацію про захворювання, у зв'язку з якими BMS

проводить клінічні дослідження, а також отримати інформацію про критерії

включення до конкретних клінічних досліджень та центри, в яких в даний час

проводяться дослідження.



Сервіс клінічних досліджень, що проводяться дочірніми
компаніями INFARMIE

www.badaniaklinicznewpolsce.pl

Веб-сайт складається з двох частин:

• Освітня частина

• База клінічних досліджень – клінічні дослідження, які наразі

проводяться в Польщі дочірніми компаніями INFARMIE

http://www.badaniaklinicznewpolsce.pl/


КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ на
www.pkopo.pl

Тут представлена інформація від усіх науково-дослідних 

установ, які співпрацюють з ПКПОЗ, зокрема і  MTZ Clinical

Research

http://www.pkopo.pl/


Проблеми:

⚫ Лікарям не відомо, де і хто проводить такі дослідження, хоча існує

сайт ПКПОЗ для лікарів

⚫ В організаціях пацієнтів є особи, призначені для допомоги у пошуку
досліджень – в рамках програми ПКПОЗ «Виключений пацієнт» таку
інформацію надає Ян Саламонік, у Фонді «Каріта» – Лукаш Рокіцкі

⚫ Необхідні тренінги, семінари для тих осіб, які допомагають пацієнтам.

⚫ Юридично заборонено передавати дані дослідника; цій темі було

присвячене засідання Бюро реєстрації ліків, дослідник повинен дати

згоду на публікацію своїх даних



БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ

На момент завершення клінічного дослідження пацієнтам,

які відповідають на тестовану терапію, має бути

забезпечено продовження процесу лікування

досліджуваним препаратом. Цей пункт має бути

прописаний в договорі.

Право на продовження лікування досліджуваним
препаратом має бути внесене до Закону про клінічні
дослідження



Як тільки пацієнт добереться до обстеження, він повинен 
їхати особисто

Нічого не вдасться 
вирішити по електронній 
пошті або в телефонному 
режимі.


