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BADANIA KLINICZNE

zdjęcie stockowe

Mój udział
w badaniu klinicznym

Rozmowa z panią Natalią Szostak
zdrową uczestniczką badań klinicznych
rozmawia Teresa Brodniewicz

Dzień dobry. Dziękuję, że zgodziła się Pani ze mną spotkać
i porozmawiać o swojej przygodzie z badaniami klinicznymi.
Na początek – czy mogłaby Pani się przedstawić?
Dzień dobry, mam 24 lata i dwukrotnie brałam udział w badaniu klinicznym dla zdrowych uczestników. Jestem studentką
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Posiadam
tytuł licencjata z higieny stomatologicznej uzyskany na WUM-ie,
aktualnie kończę studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie
publiczne o specjalności badania kliniczne i ocena technologii
medycznych, również na WUM-ie. Moją pracą dyplomową jest
przegląd systematyczny dotyczący oceny bezpieczeństwa i skuteczności jednej ze szczepionek przeciw pneumokokom.

Czym się zajmowała Pani w ostatnich latach? Kiedy Pani usłyszała po raz pierwszy o badaniach klinicznych?
Po zakończeniu studiów licencjackich pracowałam jako higienistka stomatologiczna w gabinecie stomatologicznym, lecz
absolutnie nie chciałam zakończyć edukacji na licencjacie.
O badaniach klinicznych po raz pierwszy usłyszałam na zajęciach z metodologii i tematyka rozwoju leków bardzo mnie
zainteresowała. Dlatego też podjęłam decyzję dalszego studiowania w dziedzinie badań klinicznych. Ta dziedzina cały czas
rozwija się, dotyczy kwestii bezpieczeństwa leków, medycyny
i farmakologii, co jest też niezwykle ciekawe.
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O jakiej pracy Pani myśli?
Zdecydowana większość studentów myśli o pracy monitora badań klinicznych. Jest to ciężka praca, wymaga dużo nauki i doświadczenia; ale w badaniach klinicznych jest też wiele innych
możliwości – praca z pacjentami w ośrodku, dbanie o bezpieczeństwo pacjenta, przygotowywanie raportów.
Co spowodowało, że podjęła Pani decyzję uczestniczenia
w badaniu klinicznym?
W badaniach klinicznych uczestniczyłam dwukrotnie. Taką
decyzję podjęłam ze względu na chęć zgromadzenia nowych
doświadczeń, zobaczenia z bliska jak to wygląda. To na uczelni
przekazano nam informacje, że istnieje możliwość uczestniczenia w badaniu klinicznym dla osób zdrowych. Na początku, gdy
się uczyliśmy, że podaje się lek zdrowym uczestnikom badania, trochę nas, studentów, to przestraszyło. Zaczęłam czytać
więcej na ten temat i dowiedziałam się, że podawane dawki są
stosunkowo niewielkie, że skutki uboczne czy powikłania zdarzają się bardzo rzadko. Umocniłam się w mojej chęci uczestnictwa w takim badaniu, głównie ze względu na możliwości
poznawcze.
Jak wyglądał Pani udział w badaniach?
Wzięłam udział w moim pierwszym badaniu i nie powiem, miałam pewne obawy, trochę się bałam. Natomiast gdy brałam
udział w drugim badaniu, nie miałam już żadnych obaw. W trakcie pobytu w ośrodku poznałam większą część personelu, dowiedziałam się jak to przebiega, jak wygląda naprawdę dokument przedstawiony pacjentowi na początku do zapoznania się
i podpisania. Wszystko tam jest dokładnie opisane od początku
do końca, nie widzieliśmy takiego dokumentu na studiach.
Jaki odstęp był pomiędzy obydwoma badaniami, w których
Pani uczestniczyła?
Myślę, że około 5 miesięcy.
Co wzbudziło Pani ciekawość w trakcie badań, w których
uczestniczyła. Czy zaobserwowała Pani, że inni uczestnicy
denerwują się?
Jakiś niewielki strach, zwłaszcza na początku, jest. Jest tabelka
z wypisanymi skutkami ubocznymi i wygląda na to, że niektóre
mogą być poważne, ale praktycznie rzecz biorąc dotyczy to
przypadków, gdy pacjenci przyjmują te leki w sposób ciągły...
Ryzyko zawsze jest, zwłaszcza, że lek jest w fazie testowej.
Z drugiej strony czuje się wsparcie ze strony ośrodka, jest poczucie bezpieczeństwa. Widać, że personel jest doświadczony
i opanowany. Wiadomo, że w razie czego będzie w stanie nieść
pomoc. Atmosfera w całej klinice jest taka, że daje poczucie
stabilności, bezpieczeństwa.
Jak Pani by opisała kwestie związane z finansami wynikającymi z udziału w badaniu? Bo wiem, że głównie brała Pani
udział w tych badaniach ze względów poznawczych.
Generalnie motywacja uczestników wynika z chęci zarobienia
dodatkowych pieniędzy, a kwoty za udział są zazwyczaj
satysfakcjonujące.
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Oczywiście tylko zdrowi uczestnicy otrzymują gratyfikacje
za czas poświęcony badaniu, pacjenci cierpiący na jakieś
schorzenie, biorący udział w badaniu, otrzymują zwrot kosztów podróży do ośrodka na wizyty i nie płacą za leczenie.
Czy uczestnicy przychodzą przygotowani na długi pobyt? Jak
Pani wspomina pobyt(y)?
Poznałam sporo ludzi, to było ciekawe. W szczególności na tych
krótkich pobytach czas bardzo szybko płynie. Na tym dłuższym,
9 dni, czas się trochę dłużył, procedur było mało, ale mieliśmy
laptopy, różnego rodzaju gry, organizowane były warsztaty
na różne tematy. W sumie miło wspominam ten pobyt, wszystko szło dokładnie zgodnie z ustalonym schematem i dawało
poczucie bezpieczeństwa.
Czy spotkała Pani ludzi, którzy uczestniczyli więcej niż jeden
raz w badaniu?
Tak, spotkałam sporo takich ludzi. Pozytywne było to, że rozmowa z nimi potrafiła uspokoić uczestników, którzy byli pierwszy raz, w kwestiach bezpieczeństwa, pobytu oraz w kwestiach
finansowych. Najgęstsza atmosfera jest wtedy, gdy uczestnicy
są przejmowani do ośrodka oraz w czasie czytania wstępnego
dokumentu informacyjnego i zgody. Ja jeszcze może dodam,
że nie odczulam żadnych skutków ubocznych działania leku.
Czy z Pani kierunku studiów uczestniczyło więcej osób niż
Pani?
Tak. Do uczestnictwa w drugim, dłuższym badaniu namówiłam
pięć osób, z czego jedna z nich była spoza uczelnianego środowiska. Uczestniczyły i były zadowolone z przebiegu badania
oraz rekompensaty finansowej, którą otrzymały.
To bardzo dobra wiadomość, że te osoby były zadowolone.
Bardzo Pani dziękuję za podzielnie się swoimi wrażeniami
z uczestnictwa w badaniu w naszym ośrodku. Życzę dobrej
obrony pracy magisterskiej i ciekawej pracy po ukończeniu
studiów.
Również dziękuję za rozmowę.
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