
Ключові питання, 
які необхідно запитати:
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ:

 Яка мета цього клінічного дослідження?

 Що моя дитина повинна буде робити?

 Чи буде у нас можливість спілкуватись 
із лікарем дитини?

ЦІНА:

 Чи потрібно мені буде за щось платити протягом 
участі моєї дитини у клінічному дослідженні? 
Якщо так, то чи покриватиме держава або 
страхування ці витрати?

 Чи буде мені надаватись компенсація за проїзд, 
паркування чи за харчування?

ЧАС:

 Скільки потрібно здійснити візитів до дослідницького 
центру і як часто будуть ці візити?

 Як довго буде тривати кожен візит?

БЕЗПЕКА:

 Які є можливі ризики участі моєї дитини 
у цьому дослідженні?

 Які небажані явища або дискомфорт можуть стати 
причиною припинення участі моєї дитини у цьому 
клінічному дослідженні? Якщо таке трапиться, чи буде 
моїй дитині запропонована інша медична допомога?

 Чи отримає моя дитина спостереження і медичний 
нагляд після закінчення клінічного дослідження?

 Хто буде знати, що моя дитина бере участь 
у клінічному дослідженні?

 

Щоб отримати відповіді на додаткові запитання, 
відвідайте наш веб-сайт за адресою www.CISCRP.org 

або зателефонуйте 1-877-MED-HERO (США). В Україні – 
отримайте інформацію на сайті УАКД https://uacr.org/

CISCRP допомагає вам зробити усвідомлений вибір

Куди я можу звернутися
за допомогою?
ЗАГАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА 
 Search Clinical Trials – публічний ресурс, що містить 
перелік клінічних досліджень www.SearchClinicalTrials.org 
1-877- MED HERO
 
CISCRP – ресурс, що допоможе вам прийняти 
інформоване рішення про участь вашої дитини 
у клінічному дослідженні www.CISCRP.org
1-877-MED HERO

 

 
ClinicalTrials.gov – реєстр федеральних і приватних 
клінічних досліджень, що проводяться у США і у світі. 
www.ClinicalTrials.gov

  

 
 

  
Should Health Children Participate?
https://www.cc.nih.gov/kidsinresearch/index.html

 
Відвідайте CISCRP.org  для отримання більшої

інформації про захворювання і патологічні стани.
В Україні інформацію можна отримати в Українській

асоціації клінічних досліджень https://uacr.org/
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CISCRP є незалежною некомерційною організацією, яка займається залученням громадськості 
та пацієнтів як партнерів у процесі клінічних досліджень за допомогою освітніх та просвітницьких 
програм. Служби CISCRP також допомагають зацікавленим у клінічному дослідженні сторонам 
зрозуміти ставлення громадськості та пацієнтів, а також пропонують свій досвід для покращення 
участі у дослідженні. CISCRP не бере участі у наборі пацієнтів, а також ця організація не проводить 
клінічні дослідження. 

One Liberty Square, Suite 1100, Boston, MA 02109

Переклад та адаптацію здійснено Українською асоціацією клінічних досліджень.
Відвідайте веб-сайт uacr.org для більшої інформації. 

Visit www.CISCRP.org or call toll free 1-877-633-4376

«Навчання до участі»
є частиною CISCRP’s освіти

до участі у клінічних
дослідженнях.

“Education Before 
Participation”

Чи потрібно моїй 
дитині брати участь

у клінічному дослідженні?

 
 

Допоможемо вам прийняти
інформоване рішення про участь

вашої дитини у клінічному дослідженні

 
 

The Center for Information and Study
on Clinical Research Participation

CenterWatch – ресурс, що містить інформацію 
про клінічні дослідження і їх перелік. Також включає 
в себе дослідження у сфері педіатрії і неонатології. 
http://www.centerwatch.com/clinical-trials/listings/
1-866-219-3440

Редакційна колегія пацієнтів, 
представників громадськості 
і професіоналів затвердили 

цю навчальну брошуру. 

https://uacr.org/


Як захищена моя дитина
Для захисту прав і благополуччя дітей під час участі 
у клінічному дослідженні, медичні дослідження 
затверджуються і контролюються уповноваженими 
державними органами. В США це Адміністрація 
з питань харчових продуктів і лікарських засобів (FDA) 
та Національний Інститут Здоров’я, в Україні – 
Міністерство охорони здоров’я України та Державний 
експертний центр МОЗ України. FDA також має Відділ 
педіатричної терапії, що проводить моніторинг 
клінічних досліджень у США за участі дітей. Дослідницькі 
центри, де проводяться клінічні дослідження також 
контролюються Інституційними наглядовими радами 
(у США) та Комісіями з питань етики при закладах охорони 
здоров’я (в Україні). Вони оцінюють і затверджують 
протоколи досліджень для підтвердження того, що 
клінічне дослідження є етичним і права і безпека вашої 
дитини захищені. Для участі вашої дитини у клінічному 
дослідженні потрібна письмова згода батьків дитини. 
Коли ваша дитина починатиме брати участь у клінічному 
дослідженні, обидва батьки будуть мати можливість 
ставити усі питання лікарю і дослідницькому персоналу.

 

Чому проводяться 
клінічні дослідження?
Багато препаратів і методів лікування, що призначається 
дітям, раніше могли не вивчатися у дітей. Клінічні 
дослідження проводяться з метою визначення того, чи є 
медичні препарати, медичні прилади або методи лікування 
безпечними і ефективними для призначення дітям.

Клінічні дослідження також проводяться з метою:
 • Знайти нове лікування і покращити існуюче 
лікування у дітей.

• Порівняти методи вже відомого лікування 
і дізнатися про це більше.

• Визначити оптимальне дозування медичних 
препаратів для дітей.

Що таке педіатричне
клінічне дослідження?
Педіатричне клінічне дослідження також відоме як 
«клінічне наукове дослідження»,  «наукове дослідження», 
«клінічне випробування» і має на меті дати відповідь 
на специфічні питання про здоров’я дітей.

Педіатричне клінічне дослідження проводиться згідно 
плану, що є протоколом дослідження, яке включає 
в себе наступну інформацію: 

 • Хто може бути учасником у дослідженні.

 

• Графік тестів і процедур; ліки і їх дозування.

• Кількість візитів до клініки протягом дослідження.
• Тривалість клінічного дослідження.

Батьки дитини, яка бере участь у клінічному дослідженні, 
повинні у письмовій формі дати добровільну згоду 
на участь і дотримання відповідного протоколу 
дослідження. Це називається надати інформовану згоду. 
Участь у клінічному дослідженні є добровільною і ви 
або ваша дитина можете прийняти рішення про 
припинення участі у дослідженні з будь-якої причини 
і у будь-який час без настання негативних наслідків.

 

 

Які є можливі переваги від участі 
дитини у клінічному дослідженні?
• Ваша дитина може мати доступ до нових лікарських

засобів, методів лікування і медичних приладів,
які не були б доступними за інших обставин.

• Ваша дитина отримає якісну медичну допомогу 
у межах клінічного дослідження.

• Ви і ваша дитина можете пишатися тим, 
що робите вклад у медичну науку і розвиток 
медичних інновацій, і таким чином, допомагаєте 
іншим дітям з таким саме захворюванням.

About Clinical Studies
Які є можливі ризики 
участі моєї дитини 
у клінічному дослідженні?
• Методи лікування, що отримає ваша дитина 

при участі у клінічному дослідженні, 
не обов’язково виявляться ефективними.

• Під час проведення клінічного дослідження, 
як і під час будь-якого лікування, можуть 
виникнути неприємні, значні або навіть 
загрозливі побічні явища.

 

• Участь вашої дитини у клінічному дослідженні 
може вимагати витрат часу і певних зусиль.

CISCRP не залучає безпосередньо пацієнтів 
до участі у клінічних дослідженнях і не проводить 
безпосередньо клінічні дослідження.

 
 

  

Щоб отримати відповіді на додаткові 
запитання, відвідайте наш веб-сайт 
за адресою www.CISCRP.org або 
зателефонуйте 1-877-MED-HERO (США). 
В Україні – отримайте інформацію 
на сайті УАКД https://uacr.org/


