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Badania kliniczne a podejście etyczne 

Czy stosowanie leczenia o charakterze 
eksperymentalnym jest uzasadnione etycznie… 

 

 

- Wiedza 

- Chęć pomocy 

- Korzyści / zagrożenia  



A gdy nie ma standardu postępowania… 

…zalecenia mówią, że nawet jest to wskazanie. 

 

…gorzej gdy faktycznie nie ma innych opcji  

(zły „napęd” pacjentów do udziału w eksperymencie)  



„dane naukowe” a „praktyka” 
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Badania obserwacyjne o charakterze nieinterwencyjnym 
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Problemy „etyczne” badań 1 fazy 

• Trudny protokół dla zrozumienia dla pacjenta 

• Niezwykła przejrzystość dokumentacji (trudna 
do uzyskania poza ośrodkami specjalistycznymi) 

• Wartość medyczna dla pacjenta niska – stąd 
trudny do ustalenia bilans zysków i strat 
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Problemy „etyczne” badań 2 fazy 

• Dostęp do ciekawych innowacji –  

• …ale korzyści często są nie duże. 

• Często charakter badań jednoramiennych  

 (brak faktycznego ustalenia wartości) 
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Problemy „etyczne” badań 3 fazy 

• Zwykle duża wartość medyczna… 

• Ale: 

– Rzadko dostępne 

– Randomizowane do terapii standardowej lub 
leku nowego (50% nie odnosi korzyści…) 
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Problemy „etyczne” badań 4 fazy 

• Zwykle niska wartość naukowa 

• Ważne dla systemu ochrony zdrowia 

• Zwykle charakter 
obserwacyjny/nieinterwencyjny 

 

• Niekiedy mamy do czynienia z 
„obowiązkowym” udziałem pacjenta w badaniu 
gdy pacjent wymaga leku a lek ma ograniczony 
dostęp z powodów regulacyjnych 



Eksperyment a badanie kliniczne  
(za: Inpharma) 

• Badaniem klinicznym jest każde badanie prowadzone z 
udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, 
farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków 
działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, 
lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub 
większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia 
wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub 
większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na 
względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność. (art. 2 pkt 2 Ustawy 
Prawo farmaceutyczne, Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.). 



Eksperyment a badanie kliniczne  
(za: Inpharma) 

• W myśl Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 
2008 r. Nr 136, poz. 857) badanie kliniczne zalicza się do 
eksperymentów medycznych. Ustawa wyróżnia dwa rodzaje 
eksperymentów medycznych - eksperyment leczniczy i 
eksperyment badawczy. 



Eksperyment a badanie kliniczne  
(za: Inpharma) 

• Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie przez lekarza 
nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod 
diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu 
osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej. 
Może być on przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane 
metody medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność 
nie jest wystarczająca (art. 21 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty). Eksperyment leczniczy ma więc na celu 
polepszenie zdrowia pacjenta i jest niekiedy jedyna szansą 
wyleczenia. 



Eksperyment a badanie kliniczne  
(za: Inpharma) 

• Eksperymentem badawczym, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy, 
jest działanie mające na celu przede wszystkim rozszerzenie 
wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na 
osobach chorych, jak i zdrowych. Przeprowadzenie 
eksperymentu badawczego jest dopuszczalne wówczas, gdy 
uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko 
jest niewielkie i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych 
pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu. Eksperyment 
badawczy ma wyłącznie doświadczalny charakter i zmierza do 
pogłębienia wiedzy naukowej.  
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skutecznych narzędzi – czy prowadzenie 

eksperymentów medycznych jest akceptowalne 
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- Określenie stanu wiedzy (w tym „audyt” stanu wiedzy) 

- Zgoda odpowiedniej komisji bioetycznej (KB) 

- Zgoda i rejestracja w urzędach ds. badań (CEBK) 

- Upublicznienie protokołu badania (transparentność) 

- Zgoda pacjenta na podstawie materiałów zatwierdzonych 
przez KB i CEBK 

- Prowadzenie badania zgodnie z kodeksem praktyk GCP 

- Monitorowanie badania i audyty 





Dobra Praktyka Kliniczna / GCP  

Par 3 Badanie kliniczne musi byc ́:  

1)  uzasadnione wynikami badań przedklinicznych oraz, jeżeli 
dotyczy, danymi uzyskanymi z wcześniejszych badań klinicznych z 
badanym produktem leczniczym;  

2)  uzasadnione naukowo i opisane w protokole badania 
klinicznego;  

3)  oparte na zasadach etycznych;  

4)  prowadzone przez osoby posiadające odpowiednio wysokie 
kwalifikacje zawodowe, wiedzę naukową i doświadczenie w pracy z 
pacjentami, niezbędne do prowadzenia badania klinicznego, oraz 
w sposób gwarantujący jego właściwa ̨ jakośc ́;  

5) przeprowadzane w ośrodku badawczym.  

 



Dobra Praktyka Kliniczna / GCP  

Par 7. pkt  1. Przed uzyskaniem świadomej zgody badacz przekazuje 
uczestnikowi badania klinicznego lub jego przedstawi-  

cielowi ustawowemu, w sposób zrozumiały oraz bez wywierania jakiegokolwiek 
wpływu, w formie ustnej i pisemnej, na- stępujące informacje:  

1)  o istocie, charakterze i celu badania klinicznego;  

2)  o leczeniu stosowanym w badaniu klinicznym i zasadach losowego doboru 
uczestników;  

3)  zawierające opis procedur i badań medycznych związanych z udziałem w 
badaniu klinicznym;  

4)  o obowiązkach uczestnika badania klinicznego;  

5)  o możliwym do przewidzenia ryzyku i niedogodnościach dla uczestnika 
badania klinicznego lub dla embrionu, płodu lub karmionego piersią 
niemowlęcia;  

 […16 pkt]  
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Będąc lekarzem i nie mając wystarczająco 
skutecznych narzędzi – czy prowadzenie 

eksperymentów medycznych jest akceptowalne 
pod względem etycznym? 

- Właściwe dane wstępne 

- Akceptowalny punkt końcowy 

- Poprawny komparator 

 

- …uwarunkowania kontraktowe (np. czy jednostka jest w 
stanie zapewnić odpowiedni poziom wyników określonej 
diagnostyki etc.) 



Etyka badacza (nie „badania”) 

• Protokół traktujemy „as it is” 

• Prowadzimy korespondencję z zespołem 
badania na wczesnym etapie  

• „poprawki do protkołu” są możliwe o ile są 
wprowadzane globalnie (!) 

 



„PI overlooking” („nadzór badacza”) 

• PI – ang. Principle investigator -  główny badacz 

 

• PI – winien uczestniczyć w kluczowych etapach badania: 
– Zgoda na leczenie 

– Aprobata włączenia do leczenia 

– Leczenie działań niepożądanych 

– Wyłączenie chorego z badania 

– Decyzja o odtajnieniu  

 

• Może pełnić wszystkie role w badaniu 

• Deleguje zadania dla zespołu 

 



„Współbadacz” 

• Lekarz uczestniczący w procesie leczenia pacjenta w 
badaniu 

• Posiada odpowiednie wykształcenie 

• Został przeszkolony nt. Protokołu i jego realizacji 

• Uczestniczy w prowadzeniu dokumentacji (SD,CRF) 



„Koordynator badania klinicznego” 

• Stanowisko administracyjne 

• Prowadzenie dokumentacji ośrodka 

• Logistyka (próbki, wysyłka, zapasy leków etc.) 

 



„PI overlooking” („nadzór badacza”) 

• Czy etyczne jest prowadzenie leczenia w 10 
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„PI overlooking” („nadzór badacza”) 

• Czy etyczne jest prowadzenie leczenia w 10 
badaniach klinicznych przez jednego głównego 
badacza? 

 

• Zależy od liczby chorych leczonych w protokole, 
wielkości zespołu badaniowego, aktywności 
współbadaczy, sprawności koordynatora etc.) 

 

• TAK - życie weryfikuje „trudność” prowadzenia 
leczenia w protokole 



„etyka prowadzenia badania” 

• …system wymusza udział w badaniu osób 
uczestniczących w procesie leczenia (pielęgniarka 
izby przyjęć, technik pracowni EKG etc.) 

• …nie wszyscy faktycznie uczestniczący w leczeniu są 
„badaczami” 

• W praktyce ośrodki prowadzą badanie w „małych” 
(ok. 5 osób) i „dużych” zespołach (np. kilkanaście 
osób). 

• Ocena „etyczności” prowadzenia liczby badań musi 
być odnoszona do wielkości i składu zespołu 



Badania para-naukowe? 
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Badania para-naukowe? 



„Eksperyment” a wskazania pozarejestracyjne 

• Producent określa bezpieczeństwo i wskazania 
do leczenia 

• Prawo traktuje zastosowanie leku poza 
wskazaniami jako „eksperyment” 

• …”szara strefa” medycyny:  

– zastosowanie leku „dla dorosłych” u 17 latka 

– leczenie „przypuszczalnej” infekcji bez 
potwierdzenia laboratoryjnego (grypa w sezonie 
grypowym) 

 

 

 



Podsumowanie [subiektywne] 

• Prowadzenie badań naukowych jest potrzebne 
dla postępu naukowego w medycynie i 
uzyskiwania dostępu do nowych terapii 

• Status naukowy instytucji może być wiązany z 
etycznym wymogiem uczestnictwa w istotnych 
badaniach klinicznych  

• Polska należy do krajów o pośredniej łatwości 
dostępu do badań klinicznych 


