Перелік документів, що подаються здобувачами
до Комісії з питань етики ІФНМУ:
1. Для планування дослідження чи дисертаційної роботи
- заява на ім’я голови Комісії з питань етики ІФНМУ;
- *схема-протокол експериментального чи клінічного дослідження або
дисертаційної роботи;
- перелік методик дослідження і лікування з базами їхнього проведення
(кафедра хірургії, імунологічна лабораторія ОКЛ, сертифікована
приватна лабораторія з вказівкою назви і місця розташування тощо);
- інформація про безпечність застосування досліджуваного засобу чи
методики;
- автобіографія дослідника на теперішній час, що підтверджує його
кваліфікацію
і
ознайомленість
з
питань
проведення
експериментальних чи клінічних досліджень;
- зразок письмової згоди пацієнта про участь у дослідженні;
- диск з усіма даними;
- 10 аркушів чистого паперу для друкування висновку.
Всі документи подаються відповідальному секретарю у папці
(швидкозшивач з файлами).
2. Для завершеного дослідження чи дисертаційної роботи
- заява на ім’я голови Комісії з питань етики;
- *схема-протокол експериментального чи клінічного дослідження з
усіма змінами та поправками до нього;
- звіт-письмова інформація про уже проведене експериментальне чи
клінічне дослідження або завершену дисертаційну роботу;
- перелік методик дослідження і лікування з базами їхнього проведення
(кафедра хірургії, імунологічна лабораторія ОКЛ, сертифікована
приватна лабораторія тощо);
- інформація про безпечність застосування досліджуваного засобу чи
методики;
- автобіографія дослідника на теперішній час, що підтверджують його
кваліфікацію
і
ознайомленість
з
питань
проведення
експериментальних чи клінічних досліджень;
- диск з усіма даними;
- 10 аркушів чистого паперу для друкування висновку.
Всі документи подаються відповідальному секретарю у папці
(швидкозшивач з файлами).
Окрім того, на розгляд Комісії з питань етики подаються пронумеровані
письмові згоди пацієнтів про участь у дослідженні.
* У схемі детально пояснюються тема, мета, завдання дослідження,
новизна, практичне значення результатів дослідження, дизайн дослідження,

передбачувана тривалість дослідження і участь в ньому кожної особи, що
включена у дослідження. Треба подати критерії включення та виключення з
дослідження пацієнтів, ступінь ризику і вигоди для осіб/тварин, що беруть
участь у дослідженні, опис можливих альтернативних процедур, які могли б
бути ефективними для пацієнта. Треба подати інформацію, куди буде
спрямований пацієнт при травматизмі, якщо такий наступить при дослідженні,
для захисту прав, при яких обставинах пацієнт буде виключений з дослідження.
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