
Участь у клінічному 
дослідженні.

Кожен рік мільйони людей приймають
рішення взяти участь у клінічному
дослідженні (інша назва – клінічне
випробування). Учасники клінічних
досліджень формують партнерство
з науковцями, медичними спеціалістами
і відіграють важливу роль у розвитку
провідних знань про природу хвороб
і методи їх лікування.

 

Над якими питаннями варто
подумати, перед тим як взяти
участь у клінічному дослідженні:

Чому деякі пацієнти беруть участь 
у клінічних дослідженнях?

 

› Учасники клінічних досліджень отримують
доступ до нового  лікування, що є недоступним
для широкої громадськості та часто є кращім,
ніж доступне стандартне лікування.

 
 

› Під час клінічних досліджень зазвичай
проводиться більш ретельний моніторинг стану
та перебігу лікування пацієнтів, ніж під час
стандартного лікування.

 

› Учасники дослідження можуть відігравати
більш активну роль у зміцненні власного
здоров’я, тому що можуть отримати більше
інформації про свою хворобу і лікування.

 

› Беручи участь у клінічному дослідженні,
пацієнти можуть отримати допомогу,
що не покривається державними
та страховими програмами.

 

› Учасники клінічних досліджень відчувають,
що можуть зробити внесок у розвиток клінічної
науки та розробку інноваційного лікування
для наступних поколінь.

Про що ще ви повинні подумати перед
участю у клінічних дослідженнях?

› Новий метод лікування, що прийматиме
учасник клінічного дослідження, не обов’язково
буде кращим, а може й навіть поступатися
звичайному лікуванню.

 

› Учасник дослідження може відчути
неочікувані побічні ефекти.

 

› Учасник випробування повинен відвідувати
місце лікування частіше або проводити більше
діагностичних та лікувальних процедур,
ніж при стандартному лікуванні.
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Медичне знання
і публічне здоров’я

› Клінічні дослідження сприяли появі таких важливих
медичних відкриттів, як вакцинація, лікування раку,
серцево-судинних захворювань, діабету, рідкісних хвороб.
Це є особливо важливим для патологій, що не мають
доступного лікування, наприклад, хвороба Альцгеймера,
певні види раку, системний червоний вовчак.

› Клінічні дослідження допомагають переконатися, що нові
ліки і та методи лікування є найкращим і найбезпечнішим
способом допомоги пацієнтам із певними хворобами.

› Клінічні дослідження надають цінну інформацію щодо
переваг та  безпеки існуючого лікування, при цьому надаючи
лікарям  і пацієнтам достовірну інформацію, потрібну
для вибору між альтернативними методами лікуванням.

› Клінічні дослідження також допомагають вивчити
нові та вдосконалені технології і програми (МРТ, КТ,
інші діагностичні процедури, і навіть кращі методи
фізичної активності).

› Клінічні дослідження допомагають визначити шляхи
для покращення комфорту та якості життя людей
з хронічними і рецидивуючими захворюваннями.

Учасники клінічних випробувань відіграють
важливу роль у клінічному науковому процесі,

що призводить до кращого і довшого життя усіх нас.

ЗАГАЛЬНІ
ДЖЕРЕЛА

 

Search Clinical Trials 

CISCRP’s публічний ресурс, 
що містить перелік клінічних 
досліджень з різних джерел. 
Також ви можете знайти 
у вільному доступі клінічні 
дослідження вашого 
напрямку за посиланням:  
www.searchclinicaltrials.org
1-877-MED-HERO

CISCRP Education Center

інформаційний он-лайн 
портал щодо клінічних 
досліджень та інших ресурсів

www.ciscrp.org/education-
center/ 

 
  

ClinicalTrials.gov 

Реєстр клінічних досліджень 
англійською та іспанською 
мовами
www.clinicaltrials.gov
1-800-411-1222
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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

Редакційна колегія пацієнтів, 
представників громадськості і професіоналів 

затвердили цю навчальну брошуру. 

«Навчання до участі» є частиною
CISCRP’s освіти до участі

у клінічних дослідженнях.

“Education Before 
Participation”
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