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Інформація для учасника клінічного випробування

Етична комісія з клінічних випробувань досліджуваного лікарського засобу (для
використання людиною), клінічних випробувань медичної техніки та виробів медичного
призначення (далі - медичні вироби), та діагностичне дослідження медичних виробів в
лабораторних умовах.

Інформація для учасників клінічного випробування лікарських засобів:
Шановний пацієнт/ пацієнтка, батьки чи законний представник дитини –
учасника клінічного випробування

Якщо до від´їзду з України Ви, Ваша дитина або дитина, законним представником якої
Ви є, приймали участь в клінічному випробуванні лікарських засобів, і таке ж клінічне
випробування проводиться в лікувільно- профілактичних закладах в Словацькій Республіці,
тоді Ви маєте можливість продовжити свою участь в клінічному випробуванні чи завершити
участь в клінічному випробуванні, на основі відповідних контрольних аналізів.

Для виконання вище зазначеного, під час відвідування лікаря (загальної практики
або вузького спеціаліста), надайте документ або інформацію, яка допоможе
ідентифікувати клінічне випробування.

Наприклад:





Картка учасника клінічного випробування (в якій зазначена назва або код
випробування)
Будь-який медичний запис, в якому є зазначене клінічне випробування чи назва
лікарського засобу
Лікарські засоби, які Ви приймаєте в клінічному випробуванні, на упаковці яких є
назва або код дослідження
Якщо в наявності лише усна інформація – тоді, Ви все ще можете отримати
допомогу та продовжити участь в клінічному випробуванні.

17 березня 2022 р.

1з2

2

Інформація для учасника клінічного випробування

Чим більше інформації у Вас є, тим легше та швидше можна ідентифікувати
випробування і вибрати для Вас найближче місце проведення клінічного випробування.

Лікар/особа першого контакту має можливість і обов´язково зробить усі необхідні
кроки, та звернеться до Державного Інституту Контролю лікарських засобів (trialsukl@sukl.sk) або до Комісії з Питань Етики при Міністерстві Охорони Здоров´я Словацької
Республіки (eticka.komisia@health.gov.sk), щоб допомогти Вам ідентифікувати, чи
проводиться клінічне випробування в Словацькій Республіці, або де знаходиться
найближче місце проведення клінічного випробування.

Ми поділяємо Ваші труднощі, тому допоможемо і зробимо все, що в наших силах,
щоб допомогти Вам або Вашій дитині продовжити лікування, яке Ви розпочали на
батьківщині, і допомогти пом´якшити наслідки кризової ситуації, що триває.

Детальну інформацію або підтримку та допомогу, Ви можете переглянути за
посиланнями:

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

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