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No i co, że wiem czym leczę pacjentów?
Rzecz o zaślepieniu.

Produkty inne niż badane produkty lecznicze.
Kto ponosi odpowiedzialność?

BADANIA
KLINICZNE

Wyzwania w badaniach
klinicznych z populacją
pediatryczną
Rozmowa z...

prof. dr hab. n. med. Danutą Perek
Współtwórcą polskiej onkologii dziecięcej
i twórcą polskiej neuroonkologii dziecięcej

www.badaniaklinicznepolska.pl
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BADANIA KLINICZNE

SPIS TREŚCI

s. 12

Zgoda na badanie kliniczne u małoletnich

Antoni Jędrzejowski

s. 19

Wybrane problemy prawne badań klinicznych
produktów leczniczych z populacją pediatryczną
Wiktor Krzymowski

s. 22

Wybrane wyzwania stojące przed badaczami i koordynatorami w badaniach klinicznych dla dzieci
Aleksandra Grzywacz, Jakub Szewczuk, Anita Sumiła

rozmowa z...
s. 30

dr RADOSŁAW SIERPIŃSKI
Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. utworzenia Agencji
Badań Medycznych, Doradca Ministra Zdrowia
Dariusz Olszewski

s. 41

NO I CO, ŻE WIEM CZYM LECZĘ PACJENTÓW?
RZECZ O „ZAŚLEPIENIU”
Andrzej Szczęsny
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Rozmowa z Prof. dr hab. n. med. Danutą Perek
s. 6

Współtwórcą polskiej onkologii dziecięcej, twórcą polskiej
neuroonkologii dziecięcej
Dariusz Olszewski

REDAKTOR NACZELNY
Dariusz Olszewski
tel.: +48 696 142 818
email: d.olszewski@rdbadania.pl

Assent
s. 24
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tel. +48 793 550 210
e-mail: redakcja@rdbadania.pl
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UWAGI REDAKCJI
Poglądy wyrażane przez autorów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji.

Czy to model dla spersonalizowanego dokumentu informacji
dla pacjenta?
Agata Bloswick

Produkty inne niż badane produkty lecznicze
s. 26

Kto ponosi odpowiedzialność, gdy wyrządzą szkodę
uczestnikowi badania?

Autorzy mogą utrzymywać relacje biznesowe, na przykład świadczyć usłu-

Ewa Rutkowska, Daria Wierzbińska

gi konsultingowe dla firm, o których piszą. Redakcja nie odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Mój udział w badaniu klinicznym

Zachęcamy potencjalnych autorów do nadsyłania tekstów i innych materiałów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania
nadesłanych tekstów. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

s. 36

Przekazując zdjęcie do redakcji, autor oświadcza, że nie narusza ono prze-

Wywiad z uczestniczącą w badaniu klinicznym pacjentką
chorującą na Reumatoidalne Zapalenie Stawów
Teresa Brodniewicz

pisów prawa ani chronionych dóbr osób trzecich, co oznacza, że osoba
przedstawiona na zdjęciu wyraziła zgodę na publikację wizerunku. Autor
oświadcza również, że jest w pełni uprawniony do dysponowania zdjęciem zgodnie z prawem autorskim i godzi się na jego bezpłatną publikację

Nie ma Medyka bez Diagnostyka

w dwumiesięczniku „Badania Kliniczne”.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść pisma nie może być kopiowana, rozpowszechniania lub archiwizowana w jakiejkolwiek formie mechanicznej

s. 38

Badacz i Diagnosta laboratoryjny – partnerami w ocenie
bezpieczeństwa Uczestnika Badań Klinicznych
Katarzyna Lenarcik, Aleksandra Wojtanka, Justyna Mokrzyńska

lub elektronicznej bez zgody wydawcy.

NAKŁAD: 1 500 egz.

WYDAWCA
RD Badania Kliniczne Sp. z o.o.
02-930 Warszawa, ul. Jana III Sobieskiego 66/47
NIP: 521-380-83-84
REGON: 3691833919

ADRES REDAKCJI I WYDAWNICTWA
02-930 Warszawa, ul. Jana III Sobieskiego 66/47
Zapytania dotyczące prenumeraty prosimy kierować na adres:
prenumerata@rdbadania.pl

Zapytania dotyczące reklamy prosimy kierować na adres e-mail:
biuro@rdbadania.pl
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Czasopismo „BADANIA KLINICZNE”
dostępne również w wersji elektronicznej
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ZAPRASZAMY
NA SZKOLENIE

PERFEKCYJNY
OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH
Podczas szkolenia dowiesz się:
■■ Jak przygotować ośrodek do inspekcji lub audytu – złote zasady.
■■ RODO – co trzeba wiedzieć prowadząc badania kliniczne w ośrodku.
■■ Współpraca Ośrodek-Sponsor/CRO: najlepsze praktyki.
■■ Jak sobie radzić w badaniach prowadzonych wg zasad RBM.

Kto powinien wziąć udział?
■■ Główni badacze
■■ Kierownicy ośrodków badań klinicznych
■■ Koordynatorzy ośrodków badań klinicznych
■■ Osoby zarządzające organizacją badań w ośrodkach
■■ Administratorzy badań pracujący w ośrodkach
■■ Osoby zaangażowane w prowadzenie badań klinicznych i zainteresowane
spojrzeniem na badania z perspektywy ośrodka

Termin:

23 stycznia 2019 r. (środa), godz. 10:00

Miejsce: Smolna8Studio, ul. Smolna 8, Warszawa

Sprawdź szczegóły na:
www.badaniaklinicznepolska.pl/szkolenia

