
 

 

 

 

Warszawa, dn. 17 maja 2019 r. 

Informacja prasowa 

W dniu 20 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych. 

Z tej okazji, w ramach kampanii edukacyjnej „Badania Kliniczne Przyjazne dla Pacjenta”, odbyła 

się konferencja prasowa pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Stowarzyszenia na Rzecz 

Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce,  

Partnerem konferencji był Szpital w Płońsku reprezentowany przez Dyrektora Pawła 

Obermeyera.  

W spotkaniu wzięli udział m.in. Grzegorzz Cessak - Prezes URLWMiPB, Minister Grzegorz 

Błażewicz - Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, dr Teresa Brodniewicz - Prezes 

Stowarzyszenia GCP, prof. Wiesław W Jędrzejczak - były konsultant krajowy w dziedzinie 

hematologii, Krzysztof Górski - Agencja Badań Medycznych. 

Badania kliniczne stanowią fundament współczesnej medycyny. Dają one chorym dodatkową 

możliwość leczenia poprzez dostęp do najnowszych, innowacyjnych leków, zwłaszcza w 

przypadkach, kiedy standardowe terapie, obecne na rynku, nie przynoszą określonych korzyści 

zdrowotnych lub dostęp do nich jest ograniczony. Temat badań klinicznych jest niezwykle 

złożony, a wiedza Polaków w tym obszarze ciągle niewystarczająca, przez co wielu pacjentów 

traci możliwość otrzymania najnowszych leków, które mogą nie tylko uratować czy wydłużyć 

życie, ale również poprawić znacząco jego jakość.  

Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  

i Produktów Biobójczych przekazał podczas konferencji najnowsze dane o ilości badań 

lokowanych w Polsce. Od 2011 roku utrzymuje się ona w granicach mniej więcej stałej 

średniej. W 2018 roku wpłynęło najwięcej w historii Urzędu wniosków o rozpoczęcie badania 

klinicznego produktu leczniczego – 527.  

Polska to kraj badań onkologicznych, które zajmują bezwzględnie pierwsze miejsce jeśli chodzi 

o rejestracje nowych projektów. Biorąc pod uwagę ilość wniosków o rozpoczęcie badania 

klinicznego, zgłoszonych do europejskiej bazy badań klinicznych EudraCT, Polska znajduje się 

na 7 miejscu po Niemcach, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włochach, Holandii i Belgii. Niemniej 

jednak rynek badań klinicznych w Polsce, uwzględniając liczbę  mieszkańców, mógłby być 

nawet dwukrotnie większy.  

Z badań ankietowych przeprowadzonych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu 

wynika, iż: Poziom deklarowanej gotowości pełnoletnich Polaków do wzięcia udziału  

w badaniach klinicznych jest na poziomie umiarkowanym. Największa skłonność do udziału w 

www.przyjaznebadania.eu 
 
 
 
 
 

http://www.przyjaznebadania.eu/


 

badaniach klinicznych przejawiała się u ankietowanych w sytuacji zdiagnozowania u nich 

choroby nowotworowej, w przypadku której tradycyjna terapia nie przynosiłaby 

oczekiwanych efektów. Wówczas 85% badanych poddałoby się eksperymentalnemu leczeniu. 

W przypadku choroby, z którą można żyć wiele lat, stosując tradycyjne leczenie (np. 

nadciśnienie tętnicze, cukrzyca), chęć udziału w badaniu zadeklarowało 50% respondentów, 

w tym tylko 11% zdecydowanie podjęłoby tę decyzję.1 

Badania kliniczne to medycyna na najwyższym, światowym poziomie i zwykle są one 

prowadzone w renomowanych ośrodkach badawczych lub klinikach uniwersyteckich. Dlatego 

unikatowy jest fakt, iż SPZ ZOZ w Płońsku jest placówką, w której badania kliniczne są 

prowadzone. 

Jak podkreślił lek. Paweł Obermeyer - Dyrektor Szpitala - Dla szpitala powiatowego 

prowadzenie badań klinicznych jest niezwykle korzystne. Wymusza bowiem coraz dalej 

idącą poprawę jakości opieki medycznej, standaryzację procedur, generuje liczne szkolenia 

dla personelu medycznego. Dzięki temu jesteśmy szpitalem, który jest w stanie 

zaproponować swoim pacjentom unikatowe, nowoczesne leczenie. 

Prof. Wiesław W Jędrzejczak zauważył, iż z racji tego, że jedno badanie kliniczne może być 

prowadzone w różnych placówkach na całym świecie, to każda z nich musi posiadać te same 

standardy i procedury oraz kadrę tak samo dobrze wykwalifikowaną, gdyż tylko wtedy dany 

ośrodek może być do badania klinicznego zakwalifikowany. 

Jako społeczeństwo powinniśmy wiedzieć, że takie możliwości, jak badania kliniczne, istnieją i 

jaką dają alternatywę. Istotna jest wobec tego edukacja społeczeństwa na temat badań 

klinicznych, czego przykładem jest kampania „Badania Kliniczne Przyjazne dla Pacjenta” 

www.przyjaznebadania.eu 

Korzyści dla pacjentów z udziału w badaniu klinicznym są ogromne. Jest to chociażby dostęp 

do bezpłatnej oceny stanu zdrowia oraz dostęp do usługi medycznej o podwyższonym 

standardzie. W wielu przypadkach, dodatkową korzyścią płynącą z udziału w badaniu 

klinicznym, jest dostęp do realnej, nowoczesnej, choć ciągle eksperymentalnej, terapii 

konkretnej choroby.  

 

Ważne jest też to, iż uczestnicy badań klinicznych otrzymują badane produkty całkowicie 

bezpłatnie, podobnie jak wszelkie związane z udziałem  w badaniu procedury diagnostyczne. 

Przyszłość badań klinicznych jest jasna – doprowadzamy do rejestracji leki coraz 

bezpieczniejsze, coraz bardziej skuteczne, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia nauk 

technicznych i wiedzę o mechanizmach powstawania chorób na poziomie komórek czy wręcz 

cząsteczek, pierwiastków krążących w naszych organizmach, które będą pozwalały na lepszy 

                                                           
1 „Ostatnia deska ratunku czy odpowiedzialność za dobro wspólne – czyli o postawach Polaków wobec badań 
klinicznych, 2018 r.” oprac. Katarzyna Henke; nadzór merytoryczny: dr Monika Wójta-Kempa; Uniwersytet 
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

http://www.przyjaznebadania.eu/


 

komfort i dłuższe życie całej ludzkiej populacji. – skomentował dr Łukasz Więch obecny na 

konferencji.  
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O KAMPANII 

Szanowni Państwo, 
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„Badania Kliniczne Przyjazne dla Pacjenta” to nazwa kampanii społecznej o charakterze edukacyjnym. 
Projekt skierowany jest do pacjentów i ich bliskich, oraz do wszystkich osób zainteresowanych 
tematyką badań klinicznych. Kampania ma na celu propagowanie rzetelnej, obiektywnej i łatwej do 
zrozumienia wiedzy w obszarze badań klinicznych. Kampanię wspierają liczne organizacje zrzeszające i 
wspierające pacjentów z różnymi chorobami, instytucje i organizacje związane z badaniami klinicznymi, 
eksperci oraz media. Informacje, które pacjent otrzyma w ramach kampanii, mają charakter praktyczny 
i podparty wiedzą ekspercką. 
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W ramach projektu realizowane są wydarzenia edukacyjne skierowane do pacjentów i ich rodzin: 
wykłady, warsztaty, panele edukacyjne, webinary, konferencje etc. na temat badań klinicznych. 
Eksperci zaangażowani do kampanii "Badania Kliniczne Przyjazne dla Pacjenta", udzielają odpowiedzi 
na wszelkie pytania i wątpliwości, z jakimi może zetknąć się pacjent zainteresowany udziałem w 
badaniu. 

Edukujemy pacjentów i ich najbliższych na temat potencjalnych korzyści z udziału w badaniach 
klinicznych, ale też na temat ryzyka, jakie są z nimi związane. Program zakłada także możliwość 
zgłaszania tematów i wątków do dyskusji i edukacji przez samych pacjentów. 

„Wierzę, że podejmowane działania przyczynią się do poprawienia wiedzy na temat badań klinicznych 
oraz ich lepszego zrozumienia wśród pacjentów, a jednocześnie pozwolą chorym na świadomy wybór 
co do korzystania z tej opcji terapeutycznej, bez obaw wynikających z braku rzetelnej wiedzy w tym 
zakresie.”  

Ewa Godlewska 
Inicjator kampanii "Badania Kliniczne Przyjazne dla Pacjenta" 
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