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Niekomercyjne badania kliniczne (NBK) może prowadzić: 

www.genelytica.com 

NBK nie służą osiąganiu zysku w zakresie prowadzenia i organizacji badań 
klinicznych oraz wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi 
(Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne). 

o Uczelnia 
o Placówka naukowa posiadająca uprawnienia nadawania stopni naukowych 
o Podmiot leczniczy 
o Badacz 
o Organizacja pacjentów lub organizacja badaczy 
o Osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której celem działalności nie jest osiąganie zysku w 
zakresie prowadzenia i organizacji badań klinicznych bądź wytwarzania lub 
obrotu produktami leczniczymi. 



o Porównanie skuteczności różnych opcji terapeutycznych  
o Skojarzenie/porównanie leków opracowanych przez różnych 

sponsorów/producentów 
o Rozwój innowacyjnych rozwiązań istotnych społecznie problemów 

zdrowotnych (w tym chorób rzadkich) 
o Optymalizacja dawkowania  
o Ocena terapii wielodyscyplinarnych (nie tylko lekowych), takich jak 

radioterapia czy chirurgia w skojarzeniu z lekowymi 

Możliwe cele niekomercyjnych badań klinicznych: 



Korzyści z prowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych: 

o Szansa dla pacjentów na uzyskanie dostępu do nowoczesnych terapii  
o Rozwój wiedzy i praktyki klinicznej oraz jakości opieki nad chorymi i poprawa 

standardów ich leczenia 
o Analiza skuteczności leków dopuszczonych do obrotu w różnych populacjach 

chorych lub we wskazaniach innych od pierwotnego 
o Postęp wiedzy w naukach medycznych 
o Podnoszenie kwalifikacji i pozycji badaczy oraz młodych naukowców 
o Optymalizacja kosztów leczenia, opracowanie najbardziej ekonomicznych 

schematów leczenia 
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Dane uzyskane w NBK nie mogą być wykorzystane do: 
o Uzyskania pozwolenia do obrotu w Polsce 
o Dokonania zmian w istniejącym pozwoleniu 
o Innych celów marketingowych 

Ograniczenia niekomercyjnych badań klinicznych: 

Wykorzystanie w NBK produktów leczniczych uzyskanych od wytwórcy lub podmiotu 
odpowiedzialnego bezpłatnie lub po obniżonych kosztach, wsparcia merytorycznego 
lub technicznego wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego wymaga 
natychmiastowego poinformowania właściwej komisji bioetycznej i Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych.  



Oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie rozwoju 
niekomercyjnego badania klinicznego.  
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Przygotowaniu badania - m.in. opracowanie konstrukcji badania, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, 

przygotowanie wniosków do Komisji Bioetycznych i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, organizacja 
kontaktów na linii Sponsor-Badacz, Sponsor-Ośrodek, przygotowanie CRF, baz danych, opracowanie procesów 
randomizacji i systemu zarządzania dystrybucją produktu leczniczego. 
 

Prowadzeniu badania - m.in. wizyty otwierające, monitorujące, zamykające badanie w ośrodkach, nadzór 

pracy monitorów, nadzór nad raportowaniem zdarzeń niepożądanych, zarządzanie danymi, prowadzenie rozliczeń 
z ośrodkami i badaczami. Oferujemy również usługi konsultingowe, szkoleniowe oraz wsparcie mailowe i 
telefoniczne w czasie trwania projektu. 
 

Zamykaniu badania - m.in. zamykanie bazy danych, opracowanie raportu końcowego, archiwizacja danych. 

Pomagamy w: 
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Jesteś zainteresowany współpracą, napisz lub zadzwoń. 

GENELYTICA SP. Z O.O. 
Tel.: +48 737 486 824 

e-mail: biuro@genelytica.com 
Adres: ul. Akademicka 48A; 18-400 Łomża 


