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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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Poglądy wyrażane przez autorów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji.

Czy to model dla spersonalizowanego dokumentu informacji
dla pacjenta?
Agata Bloswick
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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.
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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
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Badacz i Diagnosta laboratoryjny – partnerami w ocenie
bezpieczeństwa Uczestnika Badań Klinicznych
Katarzyna Lenarcik, Aleksandra Wojtanka, Justyna Mokrzyńska

lub elektronicznej bez zgody wydawcy.
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