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Informácia pre účastníka klinického skúšania

Etická komisia pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej
pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro

Informácia pre účastníkov klinického skúšania liekov:
Vážený pacient / pacientka, rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa – účastníka
klinického skúšania

Ak ste boli pred opustením Ukrajiny zaradený/á do klinického skúšania lieku, alebo Vaše
dieťa alebo dieťa zverené do Vašej starostlivosti sa zúčastňovalo klinického skúšania liekov,
a takéto skúšanie prebieha aj na pracoviskách na Slovensku, je tu možnosť, aby ste pokračovali v
skúšaní alebo sa podrobili kontrolnému vyšetreniu na ukončenie skúšania.

Aby to bolo možné, pripravte si pri návšteve lekára (všeobecného lekára alebo
špecialistu) doklad alebo informáciu, ktoré pomôžu identifikovať klinické skúšanie.

Môže to byť:





Karta účastníka skúšania (v ktorej je uvedený názov alebo kód skúšania).
Akýkoľvek zdravotný záznam, v ktorom je spomenuté skúšanie, či názov lieku.
Lieky, ktoré užívate v skúšaní a ktoré majú na obale názov alebo kód skúšania.
Ak máte iba ústnu informáciu - stále je tu spôsob, ako Vám môžeme pomôcť
pokračovať v klinickom skúšaní.

Čím viac informácií budete mať, tým ľahšie a rýchlejšie sa môže identifikovať skúšanie
a vybrať pre Vás najbližšie možné pracovisko skúšania.

Osoba prvého kontaktu / lekár má možnosť a určite spraví všetky potrebné kroky a spojí
sa so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (trial-sukl@sukl.sk) alebo Etickou komisiou pre klinické
skúšanie humánneho lieku pri MZ SR (eticka.komisia@health.gov.sk), aby Vám pomohol
identifikovať, či skúšanie prebieha v SR alebo, kde sa nachádza pre Vás najbližšie pracovisko
skúšania.
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Zdieľame s Vami Vaše utrpenie a preto budeme nápomocní a spravíme všetko, čo je v
našich silách, aby sme pomohli Vám alebo Vášmu dieťaťu pokračovať v liečbe, ktorú ste začali vo
Vašej domovine a pomohli zmierniť dopady prebiehajúcej krízovej situácie.

Podrobné informácie alebo podporu a pomoc nájdete:

https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine
https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/klinicke-skusanieliekov/aktuality/usmernenie-statneho-ustavu-pre-kontrolu-lieciv-k-preradeniu-ukrajinskychucastnikov-klinickeho-skusania-z-centier-na-ukrajine-do-centier-v-slovenskejrepublike?page_id=5825

###
Kontakt
eticka.komisia@health.gov.sk;
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