
Agencja Badań Medycznych
https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/64k64,Spotkanie-informacyjne-dla-pacjentow-z-Ambasadorami-Badan-Kli
nicznych.html
2023-05-24, 05:15

59.Spotkanie informacyjne dla pacjentów z
Ambasadorami Badań Klinicznych

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Badania kliniczne

Obszar
kliniczne

Forma
spotkanie informacyjne

Liczba godzin
2

Cena
bezpłatne

Odbiorca
inne, pacjenci

Program

Szanowni Państwo,

zapraszamy  na  bezpłatne  spotkanie  informacyjne  w  formie  online,
prowadzone  z  myślą  o  pacjentach,  organizowane  przez  Agencję  Badań
Medycznych we współpracy z Ambasadorami Badań Klinicznych.

Celem  spotkania  jest  szerzenie  i  propagowanie  wiedzy  na  temat  badań



klinicznych  oraz  budowanie  świadomości  na  temat  procesu  powstawania
nowych  leków  i  technologii  medycznych.  Dedykowane  jest  wszystkim
osobom  zainteresowanym  tematyką  badań  klinicznych,  a  w  szczególności
samym  pacjentom.  Na  spotkaniu  uzyskacie  Państwo  odpowiedzi  na
najczęściej zadawane pytania:

Co to są badania kliniczne?

Czy są jakieś badania kliniczne dla mnie?

Gdzie można znaleźć informacje o badaniach klinicznych?

Czy udział w badaniu klinicznym  jest bezpieczny?

Jakie są prawa i obowiązki uczestnika badania klinicznego?

Co się stanie, jak wezmę udział w badaniu klinicznym lub nie wezmę
udziału?

Czy mogę w każdej chwili zrezygnować z badania i jeśli tak co się
wtedy stanie?

Czy otrzymam wynagrodzenie za udział w badaniu klinicznym?

Spotkanie odbędzie się 15.03.2023 r. o godz. 18.00-19.30

W przyszłości planujemy kolejne terminy spotkań o tym samym charakterze.

 

Istnieje możliwość tłumaczenia spotkania przez tłumacza polskiego języka migowego
(PJM). 

Bardzo prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby na adres e-mailowy:
szkolenia@abm.gov.pl  do dnia 01.03.2023 r.  

Prowadzący



Ambasadorzy Badań Klinicznych

Ambasadorzy Badań Klinicznych to prężnie działająca grupa aktywnie działających
pracowników rynku badań klinicznych z całej Polski, reprezentujących firmy CRO,
firmy farmaceutyczne, ośrodki a także Badacze.

Każdy z Ambasadorów pisemnie zgłosił chęć swojego uczestnictwa w programie a
jego  kandydatura  została  oceniona  pod  względem  doświadczenia  i  wiedzy  o
badaniach klinicznych. 

Rolą ambasadora jest prowadzenie spotkań edukacyjno – informacyjnych w swoim
regionie,  wśród  lokalnych  organizacji,  stowarzyszeń  i  fundacji  skupiających
pacjentów,  jak  również  wśród  studentów,  lokalnych  społeczności  oraz  osób
zainteresowanych tematyką badań klinicznych.

Partnerzy

Stowarzyszenie GCPpl

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się



Nie ma jeszcze ustalonych termnów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

Agencja Badań Medycznych

Zarejestruj się

https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/zapisz/64o1,Zapisz.html

