INTERAKTYWNA PLATFORMA
WYSZUKUJĄCA BADANIA KLINICZNE

Informacje na temat platformy Study Connect
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Study Connect to cyfrowa platforma firmy BMS dla
uczestników badań klinicznych

Dostęp do innowacji, które niosą nadzieję.
Pomagamy w nawiązywaniu
kontaktów między osobami
zmagającymi się z chorobą a
ludźmi, którzy mogą im pomóc
poprzez badania kliniczne...

Pokazujemy, w jaki sposób
badania kliniczne wspierają
rozwój metod leczenia dzięki
innowacjom medycznym,
możliwościom wsparcia i
partnerskiej współpracy...
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Pomagmy w życiu
chorych i ich rodzin.

2

Study Connect to interaktywna platforma wspierająca
i angażująca pacjentów w badaniach klinicznych
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W jaki sposób platforma Study Connect pomaga w szerzeniu wiedzy
na temat badań klinicznych?
Platforma Study Connect 3.0 posiada
następujące funkcje umożliwiające dostęp
do wiedzy na temat badań klinicznych:

 Informacje o badaniach klinicznych —
przegląd podstawowych informacji na temat
tego czym są badania kliniczne, co jest ich
celem, jak się je prowadzi, czego należy się w
ich trakcie spodziewać, dlaczego warto w
nich uczestniczyć i co dzieje się po ich
zakończeniu.

 Filmy pacjentów — pozwalają
użytkownikom dowiedzieć się jak badania
kliniczne wpłynęły na życie ich uczestników
oraz poznać ich osobiste przeżycia związane z
udziałem w badaniu.

Strona startowa Study Connect 3.0
Wyszukiwanie badań pod kątem choroby i
lokalizacji
Wyszukiwanie wszystkich badań klinicznych
związanych ze wszystkimi chorobami, w każdej
lokalizacji

Informacje związane z odpowiedzialnością, jaka
spoczywa na chorych, opiekunach, lekarzach i
pracownikach służby zdrowia

Informacje o chorobach, w związku z którymi
BMS prowadzi badania

„Wstępna kwalifikacja” do badań poprzez
udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące
stanu zdrowia, w celu wskazania odpowiednich
badań
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Jaka jest rola wstępnej kwalifikacji na platformie Study Connect?
Platforma Study Connect posługuje się metodami
wstępnej kwalifikacji właściwymi dla danego schorzenia:

 zawiera kwestionariusze ułatwiające dopasowanie
pacjentów za pośrednictwem platformy internetowej

 zawiera pytania nt. danego schorzenia sformułowane
w oparciu o kryteria włączenia i wyłączenia
znajdujące się na stronie clinicaltrials.gov oraz
uwzględniające wkład zespołów badawczych;
 zapewnia ośrodkom informacje nt. pacjentów,
spełnianiających wstępne kryteria włączenia,
przyspiesza proces rekrutacji;
 spełnia rolę wiodącej bazy badań klinicznych
umożliwiającej dopasowanie pacjentów do wszystkich
badań klinicznych w przypadku braku odpowiedniego
badania sponsorowanego przez firmę BMS.

Poruszanie się po stronie badania
 Udostępnij informacje nt. badania
znajomym/rodzinie poprzez media
społecznościowe lub email.

 Obserwuj dane badanie kliniczne, aby otrzymywać
powiadomienia o wprowadzanych w nim
zmianach.
 Wydrukuj tę stronę, a przewodnik po badaniu
pomoże pacjentom w rozmowie z Twoim
lekarzem.
 Przeglądaj informacje nt. fazy badania, płci,
wieku, liczby ośrodków na świecie oraz statusu
badania.
 Zapoznaj się z opcjami leczenia i kryteriami
kwalifikacji.
 Otwórz mapę pokazującą lokalizację ośrodków
oraz dane kontaktowe.
 Zarejestruj się w ośrodku badawczym. Przed
przystąpieniem do danego badania użytkownicy
muszą zostać poddani wstępnej kwalifikacji na
podstawie stanu zdrowia.

W jaki sposób platforma Study Connect
pomaga pacjentom i ośrodkom?
Korzyści dla pacjentów

Korzyści dla ośrodków

Edukacja pacjentów na temat badań klinicznych

Bezpośredni kontakt z pacjentami, spełniajacymi
wstępne kryteria włączenia

Umożliwianie pacjentom znalezienia badań, które są
dla nich odpowiednie.

Kierowanie do ośrodków dobrze przygotowanych
pacjentów.

Kierowanie pacjentów bezpośrednio do ośrodków
badawczych BMS.

Umożliwianie ośrodkom wyboru odpowiedniej dla
nich formy kontaktu.

Informowanie pacjentów o nowych badaniach i
nowych ośrodkach.

Zwiększanie liczby pacjentów zainteresowanych
udziałem w badaniu i przyspieszanie procesu
rekrutacji.

Umożliwianie nawiązywania kontaktu pacjentom
zmagającym się z podobnymi problemami za
pośrednictwem internetowych społeczności.

Zwiększanie zaangażowania pacjentów i
zmniejszenie liczby pacjentów rezygnujących z
udziału w badaniach.

BMSStudyConnect.com
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