
Institut neuropsychiatrické péče (INEP) 
nabízí svým klientům nad rámec běžných 
zdravotních služeb možnost účastnit se 
klinických studií, jejichž cílem je výzkum 
nových léčebných metod. V rámci těchto 
studií se hodnotí účinnost nové moderní 
terapie oproti standardně dostupné léčbě.
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Nabízíme vám účast v klinických studiích, 
při kterých se srovnává efekt nového 
léku s běžně dostupnou léčbou. Většinou 
jde o velké mezinárodní studie, do nichž 
je zahrnuto mnoho pacientů. Nemocní 
bývají rozděleni do dvou skupin, z nichž 
jedna je léčena standardně a druhá novou 
léčebnou metodou. Tyto dvě skupiny jsou 
pak porovnávány zejména z hlediska 
účinnosti nové terapie. Většina klinických 
studií je tzv. dvojitě zaslepená, to zna-
mená, že pacient ani lékař neví, do které 
skupiny pacient patří.

Klinické studie splňují velice přísná 
kritéria, kde bezpečnost pacientů 
je hlavní prioritou. Před zahájením 
klinické studie je vyžadováno schválení 
etickou komisí a nemocný musí své 
rozhodnutí o účasti potvrdit podpisem 
informovaného souhlasu. Lékař podá 
pacientovi všechny dostupné informace 
o předpokládaných výhodách studie, 
ale i o jejich možných rizicích. Nemocný 
vstupuje do studie dobrovolně a svoji 
účast může kdykoliv ukončit. Vzhledem 
k opakovaným návštěvám, jsou 
pacientům hrazeny náklady na dopravu 
vzniklé v souvislosti s účastí ve studii.

Martin Zein 
koordinátor 
klinických studií
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Informace o aktuálně probíhajících klinických 
studiích naleznete na stránce: www.inep.cz/
klinicke-studie
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