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Program  

• Regulacje unijne i polskie 

• Definicja eksperymentu medycznego i badania 
klinicznego 

• Podstawowe zasady prowadzenia badań 

• Co regulują poszczególne akty prawne 



Regulacje unijne 

• Dyrektywa 2001/20/WE w sprawie zbliżania przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady 
dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych 
produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u 
ludzi (tzw. Dyrektywa o badaniach klinicznych) 

• Dyrektywa Komisji 2005/28/WE ustalająca zasady oraz 
szczegółowe wytyczne dobrej praktyki klinicznej w 
odniesieniu do badanych produktów leczniczych 
przeznaczonych do stosowania u ludzi, a także wymogi 
zatwierdzania produkcji oraz przywozu takich produktów 
(Dyrektywa GCP) 

• Nowe Rozporządzenie 536/2014 (jeszcze nie jest 
stosowane) 



Regulacje polskie 

• Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – 
Rozdział 4 

• Ustawa Prawo farmaceutyczne – Rozdział 2a 
• Rozporządzenie w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej 
• Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 

powoływania i finansowania oraz trybu działania 
komisji bioetycznych 

• Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia badań 
klinicznych z udziałem małoletnich 

• Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i 
sponsora 

 



Eksperyment medyczny 

Leczniczy:  
 
• wprowadzenie przez lekarza 

nowych lub tylko częściowo 
wypróbowanych metod 
diagnostycznych, leczniczych lub 
profilaktycznych w celu 
osiągnięcia bezpośredniej 
korzyści dla zdrowia osoby 
leczonej;  

• może on być przeprowadzony, 
jeżeli dotychczas stosowane 
metody medyczne nie są 
skuteczne lub jeżeli ich 
skuteczność nie jest 
wystarczająca 

Badawczy:  
 

• ma na celu przede wszystkim 
rozszerzenie wiedzy medycznej,  

• może być on przeprowadzany 
zarówno na osobach chorych, jak 
i zdrowych;  

• dopuszczalny 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 



Podstawowe warunki 

• Prawa, bezpieczeństwo, zdrowie i dobro 
uczestników badania klinicznego są nadrzędne w 
stosunku do interesu nauki oraz społeczeństwa 

• Spodziewana korzyść lecznicza lub poznawcza ma 
istotne znaczenie 

• Przewidywane korzyści terapeutyczne oraz 
korzyści dla zdrowia publicznego usprawiedliwiają 
ryzyko 

• Zgoda uczestnika 

 



Zgoda uczestnika 

• Zgoda pisemna 

• Uczestnik musi być: 
– uprzednio informowany o celach, sposobach i 

warunkach przeprowadzenia eksperymentu 

– spodziewanych korzyściach leczniczych lub 
poznawczych 

– warunkach prowadzenia eksperymentu 

– ryzyku, niedogodnościach 

– możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie w 
każdym jego stadium 

 



Ochrona potencjalnych uczestników 
badań klinicznych 

• Osoby małoletnie  
 
• Osoby ubezwłasnowolnione 

 
• Osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, lecz nie jest w stanie z 

rozeznaniem wypowiedzieć opinii w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie 
 
W przypadkach niecierpiących zwłoki i ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia, 

uzyskanie zgody nie jest konieczne.  
 

• Kobiety ciężarne: szczególnie wnikliwa ocena ryzyka dla matki i dziecka 
poczętego. Jeśli eksperyment badawczy, to tylko w pozbawionych ryzyka lub 
związanych z niewielkim ryzykiem.  
 

• Dzieci poczęte, osoby ubezwłasnowolnione, żołnierze służby zasadniczej oraz 
osoby pozbawione wolności nie mogą uczestniczyć w eksperymentach 
badawczych.  
 



Podstawowe warunki c.d. 

• Eksperymentem medycznym kieruje lekarz 
posiadający odpowiednio wysokie kwalifikacje,  

• Prawo uczestnika do ochrony jego danych 
osobowych  

• Możliwość wycofania się z badania w każdym 
jego stadium 

• Obowiązkowe ubezpieczenie OC od szkód 
wyrządzonych w związku z prowadzeniem 
badania klinicznego 

• Zakaz gratyfikacji i zachęt finansowych (za okresl. 
wyj.) 
 
 



Co reguluje Prawo farmaceutyczne 
(m.in.) 

• Prawa uczestnika – wymogi dotyczące zgody,  
• Badania kliniczne z udziałem małoletnich 
• Badania niekomercyjne (zapewnianie 

niezależności) 
• Odpowiedzialność cywilna (sponsor i badacz) 
• Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej 

udzielanych uczestnikom badań klinicznych 
• Procedurę ubiegania się o pozwolenie na 

prowadzenie badania klinicznego i opinii komisji 
bioetycznej w sprawie badania 



Zasady GCP (Rozporządzenie) 

• Zasady monitorowania badań 
• Zasady dokumentowania i raportowania badań 
• Obowiązki badacza m.in. w zakresie zgody 

uczestnika, przygotowania badania, 
przestrzegania protokołu, dokumentacji 

• Obowiązki sponsora (w tym za wybór badaczy) 
• Zakres protokołu badania i broszury badacza 
• Umowy na prowadzenie badań 
• Szczegółowa lista dokumentacji badania 

klinicznego 
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