
Czym jest świadoma zgoda?

Zanim pacjent przystąpi do udziału w badaniu 
klinicznym, musi najpierw wyrazić świadomą zgodę. 
Dzieje się to poprzez podpisanie formularza 
świadomej zgody, który zawiera oświadczenie, 
że pacjent rozumie cel badania klinicznego, jego 
przebieg, korzyści i ryzyko związane z badaniem 
oraz wie, z kim się skontaktować w przypadku pytań, 
a także, że jest świadomy praw pacjenta.

Kto pokrywa koszty badania klinicznego?

Każde badanie kliniczne jest inne. Jednakże koszt 
dla pacjenta powinien być minimalny, a często 
ubezpieczenie zdrowotne pacjenta pokrywa koszty 
udziału. Koszty badań klinicznych powinny być 
pokrywane przez sponsora badania – może to 
być rząd, firma farmaceutyczna, medyczna lub 
technologiczna.

Jak mogś znaleśś badanie kliniczne?

Rutgers Cancer Institute of New Jersey oraz RWJBarnabas 
Health posiadają rozległą listę dostępnych badań 
klinicznych obejmujących wszystkie typy raka. Badania 
kliniczne są dostępne w placówkach Rutgers Cancer 
Institute of New Jersey oraz RWJBarnabas 
Health na terenie całego stanu. Aby znaleźć 
badanie kliniczne, odwiedź stronę internetową 
cinj.org/clinical_trials lub zadzwoń pod numer 
844-CANCERNJ (844-226-2376).

Lokalizacje:

• Clara Maass Medical Center

• Community Medical Center

• Cooperman Barnabas Medical Center

• Jersey City Medical Center

• Monmouth Medical Center

• Monmouth Medical Center Southern Campus

• Newark Beth Israel Medical Center

• Robert Wood Johnson University Hospital

•  Robert Wood Johnson University Hospital 
Hamilton

•  Robert Wood Johnson University Hospital 
Rahway

•  Robert Wood Johnson University Hospital 
Somerset

• Rutgers Cancer Institute of New Jersey

• Trinitas Regional Medical Center

Badania 
kliniczne

Dzisiaj leczenie, jutro powrót do zdrowia

Pokonajmy raka razem.
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Opis

Kompleksowe centrum ds. raka wyznaczone przez 
Narodowy instytut ds. raka w New Jersey, Rutgers 
Cancer Institute of New Jersey oraz RWJBarnabas 
Health zapewniają pacjentom dostęp do 
innowacyjnego leczenia, w tym opcje badań 
klinicznych, medycyny precyzyjnej i immunoterapii. 
Oprócz badań klinicznych dostępnych w Rutgers 
Cancer Institute badania są także dostępne na 
terenie całego stanu w szpitalach RWJBarnabas 
Health. Nasi lekarze są krajowymi liderami 
w obszarze badań klinicznych, a także mają 
znaczący wkład w badania kliniczne Narodowego 
instytutu ds. raka oraz międzynarodowych grup 
współpracujących, używając swojej wiedzy 
eksperckiej, aby pomóc rozwijać możliwości 
leczenia raka.

Nasi lekarze należą także do Big Ten Cancer 
Research Consortium oraz Oncology Research 
Information Exchange Network (ORIEN) wraz 
z uznanymi w zakresie badań uniwersytetami 
i centrami ds. raka z całego kraju.

Czym jest badanie kliniczne?

Badania kliniczne to badania, które oceniają nowe opcje 
leczenia chorób, takich jak rak, i pomagają lekarzom 
dowiedzieć się, które leczenie jest najskuteczniejsze i może 
poprawić wyniki pacjenta  
i/lub jakość życia. Wiele badań klinicznych obejmuje 
nowe leki, wykorzystanie obecnych leków w nowy 
sposób lub połączenie leków, aby ocenić ich 
skuteczność. Onkologiczne badania kliniczne 
nie wykorzystują placebo. Wszystkie dzisiejsze 
standardowe metody leczenia raka są oparte 
na wcześniejszych badaniach klinicznych. 
Dzięki postępom w ramach badań klinicznych 
osoby leczone na raka żyją dziś dłużej.

Czym jest badanie kliniczne 1. fazy?

Badania kliniczne prowadzone są w kilku etapach zwanych 
fazami. Każda faza badania ma inny cel i pomaga odpowiedzieć 
na inne pytania. Faza 1 badania klinicznego ocenia 
bezpieczeństwo nowego leku na raka, połączenia leków czy 
wyrobów. Faza 1 badania klinicznego oferuje dodatkowe opcje 
leczenia pacjentom, u których standardowe 
leczenie nie jest już skuteczne, lub u pacjentów 
z zaawansowanym stadium raka lub z rakiem 
trudnym do wyleczenia. Kompleksowe centrum 
ds. raka wyznaczone przez NCI daje pacjentom 
dostęp do 1. fazy badań klinicznych.

Dlaczego waśne jest, aby otrzymaś opiekś 
w Kompleksowym centrum ds. raka 
wyznaczonym przez NCI?

Po otrzymaniu diagnozy raka ważne jest, aby uzyskać 
najwyższy poziom dostępnej opieki onkologicznej, co 
najczęściej oznacza Kompleksowe centrum ds. raka 
wyznaczone przez NCI, takie jak Rutgers Cancer Institute czy 
RWJBarnabas Health. Centra te są znane z zapewniania 
dogłębnych i zakrojonych na szeroką skalę badań nad rakiem 
oraz opieki nad pacjentem, która jest niezbędna 
do leczenia prostych, złożonych i rzadkich form raka. 
Kompleksowe centrum ds. raka wyznaczone przez 
NCI zatrudnia ekspertów z dziedziny chorób 
pracujących w multidyscyplinarnych zespołach, 
aby zapewnić najbardziej zaawansowaną 
i kompleksową opiekę.

Jak chronimy naszych pacjentów 
w badaniach klinicznych?

Bezpieczeństwo pacjenta i ochrona są najważniejsze. Przed 
zatwierdzeniem każdego badania klinicznego przechodzi ono 
dogłębny proces oceny, a następnie przestrzega ścisłych 
federalnych wytycznych w zakresie ochrony praw i dobra 
uczestników. Niezależna instytucjonalna komisja kontrolna 
(ang. institutional review board, IRB) w zakresie 
badań z udziałem ludzi nadzoruje bezpieczeństwo 
wszystkich badań klinicznych. Każde badanie 
kliniczne posiada głównego badacza, który zarządza 
badaniem i jest odpowiedzialny za szczegółowy plan 
badania lub protokół wyjaśniający, co będzie robione 
i dlaczego. Protokół badania nakreśla, ilu pacjentów 
będzie uczestniczyło, jakim badaniom i jak często 
będą oni poddawani, jaki jest plan leczenia oraz 
monitorowania. Należy pamiętać, że udział 
w badaniu klinicznym jest dobrowolny, a pacjent 
może opuścić badanie w dowolnym momencie.


