
INFORMACJA DLA PACJENTA/UCZESTNIKA 

Wytyczne: 

Uczestnik przed wyrażeniem zgody na udział w projekcie powinien otrzymać informację pisemną 

i ustną przedstawioną w sposób zrozumiały. Przekazanie informacji jest odnotowywane 

w dokumentacji eksperymentu. 

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dn. 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.) Informacja dla uczestnika powinna zawierać następujące dane: 

1. Tytuł/nazwa projektu; osoby odpowiedzialne za prowadzenie badania; 

2. Cel, pełny plan eksperymentu oraz ryzyko i korzyści związane z jego prowadzeniem; 

3. Zakres i długość trwania stosowanych procedur, w szczególności wszelkie uciążliwości 

i zagrożenia dla zdrowia uczestnika; 

4. Opis sposobu reagowania na zdarzenia niepożądane; 

5. Środki powzięte w celu poszanowania prywatności uczestnika oraz poufności jego 

danych osobowych; 

6. Zasady dostępu do informacji istotnych dla uczestnika, uzyskanych podczas realizacji 

eksperymentu oraz do ogólnych jego wyników; 

7. Zasady wypłaty odszkodowania w sytuacji powstania szkody zgodne z zawartą polisą 

ubezpieczenia OC; 

8. Wszelkie przewidywane dalsze użycie wyników eksperymentu, danych oraz materiału 

biologicznego zgromadzonego w jego trakcie, w tym dla celów komercyjnych; 

9. Źródła finansowania eksperymentu medycznego; 

10. Zasady dostępu do leczenia eksperymentalnego po zakończeniu udziału w projekcie, 

jeżeli okaże się, że eksperyment przyniósł korzyści dla zdrowia uczestnika; 

11. Możliwości i zasady dostępu do innego eksperymentu leczniczego, jeżeli może on 

przynieść uczestnikowi korzyści dla zdrowia. 

Dodatkowo uczestnik przed rozpoczęciem eksperymentu powinien być poinformowany o swoich 

prawach oraz ochronie gwarantowanej w przepisach prawa, w szczególności o przysługującym 

mu prawie do odmowy udzielenia zgody i do wycofania zgody w każdym momencie, bez podania 

przyczyny i bez negatywnych konsekwencji prawnych w postaci jakiejkolwiek dyskryminacji, 

w tym w zakresie prawa do opieki zdrowotnej. 

 

 

Druk Informacji dla uczestnika powinien być sporządzony na papierze firmowym Kliniki/Zakładu 

NIGRiR, w której/którym będzie prowadzone badanie (dotyczy projektów prowadzonych 

wewnętrznie, przez pracowników Instytutu). 



WAŻNE: Pacjent poinformowany o warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na 

rzecz uczestników eksperymentu medycznego otrzymuje do podpisu oświadczenie o przyjęciu 

przez uczestnika warunków ubezpieczenia OC (wzór – otwórz). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 23 grudnia 

2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

przeprowadzającego eksperyment medyczny polisa ubezpieczeniowa musi zostać zawarta 

najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie eksperymentu medycznego. 


