
  

Etika

Norimberský kodex

1. Základní podmínkou provedení experimentu je dobrovolný souhlas pokusné osoby.

2. Pokus by měl přinést plodné výsledky, jež slouží dobru společnosti a jichž nelze 
dosáhnout jinými metodami či způsoby studia. Pokus by měl mít jasně vytyčený cíl a 

smysl.



  

Etika

Norimberský kodex

3. Předpokládané výsledky pokusu by měly dostatečně zdůvodnit jeho uskutečnění.  
Proto je třeba pokus plánovat a vycházet z výsledků pokusů na zvířatech a ze znalosti  

přirozeného vývoje nemoci nebo ostatních studovaných problém.

4. Při pokusu je třeba dbát na to, abychom se vyhnuli zbytečnému fyzickému a 
duševnímu utrpení nebo poškození.



  

Etika

Norimberský kodex

5. Je třeba upustit od pokusů, o nichž se lze předem domnívat, že způsobí smrt nebo 
poškození s trvalými následky. Výjimkou mohou snad být jen takové pokusy, při nichž 

experimentující lékaři slouží zároveň jako pokusné osoby.

6. Velikost podstoupeného nebezpečí by nikdy neměla přesáhnout stupeň daný  
humanitární důležitostí řešeného problému.



  

Etika

Norimberský kodex

7. Je třeba učinit potřebná opatření a zajistit patřičné podmínky na ochranu pokusné 
osoby proti sebemenší možnosti ublížení na těle, trvalému poškození nebo smrti.

8. Je třeba, aby pokus řídily pouze vědecky kvalifikované osoby. Ve všech stádiích 
pokusu musí osoby, které jej řídí nebo provádějí, pracovat na vysoké vědecké úrovni a 

pečlivě.



  

Etika
Norimberský kodex

9. Je třeba, aby v průběhu pokusu měla pokusná osoba možnost žádat ukončení pokusu, 
jestliže dosáhla takového duševního i fyzického stadia, jež podle jejího názoru nedovoluje 

pokračovat v pokusu.

10. Vědecký pracovník musí být připraven ukončit pokus v kterékoli fázi, jestliže i přes 
vynaloženou snahu, nejvyšší zručnost a po důkladném zvážení má důvod se domnívat, 

že by pokračování v pokusu vedlo k ublížení na těle, trvalému poškození nebo smrti 
pokusné osoby.

http://www.forumek.cz/documents/texts/1_6.pdf

http://www.forumek.cz/documents/texts/1_6.pdf


  

Etika

Helsinská deklarace (1964)

- respekt k jedinci

- informovaný souhlas a vlastní rozhodnutí (před i během) o účasti na studii
- zájem subjektu je nad zájmy vědy nebo ekonomickými zájmy

- etické otázky musí být nadřazeny nad zákony a vyhlášky

- zvláštní zřetel by měl být směřován na zranitelné pacienty (např. psychiatrické)



  

Etika
Helsinská deklarace (1964)

- studie musí být založena na vědeckém poznání
- rizika musí být pečlivě analyzovány

- studie musí mít rozumný přínos

- studii musí provádět kvalifikované osoby
- musí být dohled etické komise

- studie musí být zastavena pokud ztratí význam



  

Etika

Helsinská deklarace (1964)

- o studii je nutné transparentně informovat
- je nutné deklarovat všechny možné střety zájmů

- studie by měla porovnávat experimentální léčbu s nejlepší dostupnou léčbou

- součástí plánu studie musí být i zajištění zájmů subjektu po ukončení studie
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Helsinská deklarace

- revize 1975
- zájem jedince je nadřazen nad zájmy společnosti

- koncept nezávislé komise

- revize 1983
- definován informovaný souhlas v případě nezletilých
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Helsinská deklarace

- revize 1996 a 2000
- není možné zneužívat různou dostupnost zdravotní péče v různých oblastech světa

- kontrolní skupina v oblastech s nižší zdravotní péči nesmí mít horší péči, než pacienti 
v bohatém světě



  

Etika
Informovaný souhlas

- upozornění, že se nejedná o běžnou léčbu, ale o klinickou studii
- cíle klinické studie

- léčebné postupy
- upozornění na pravděpodobnost náhodného zařazení do jednotlivých větví

- odpovědnosti pacienta

- předvídatelná rizika
- očekávané přínosy



  

Etika
Informovaný souhlas

- výčet alternativních léčebných postupů, pokud se pacient rozhodne se studie neúčastnit

- informace o podmínkách odškodnění v případě újmy na zdraví
- výdaje pacienta (jiné než vlastní přípravky, např. cestovné)

- informace, že účast pacienta je dobrovolná

- podmínky uchovávání záznamů o pacientech
- informace o tom, že bude pacient ihned informován o neočekávaných událostech

- kontakt na osoby, od kterých může pacient obdržet další informace

- doba trvání

- přibližný počet pacientů zařazených do studie



  

Instituce

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)
http://www.sukl.cz

- schvaluje léčiva pro trh v ČR
- rozhoduje o tom, zda nějaký výrobek vyžaduje schválení coby léčivo

- registruje léčiva pro trh v ČR
- kontroluje výrobu léčiv

- podílí se na tvorbě úhrad léčiv
- podílí se na farmakovigilanci

- monitoruje falšovaná a nelegální léčiva
- …

http://www.sukl.cz/


  

Instituce

U.S. Food and Drug Administration (FDA)
https://www.fda.gov

Pro americký trh reguluje:
- léčiva

- potraviny
- medicínské přístroje

- radiofarmaka a záření emitující přístroje
- vakcíny a krevní preparáty

- veterinární přípravky
- tabákové výrobky

https://www.fda.gov/


  

Instituce
European Medicines Agency (EMA)

https://www.ema.europa.eu
Schvalování humánních a veterinárních léčiv pro evropský trh

https://www.ema.europa.eu/


  

Instituce
ClinicalTrials.gov

https://clinicaltrials.gov/

https://clinicaltrials.gov/


  

Instituce
CZECRIN

https://www.czecrin.cz/

https://www.czecrin.cz/
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