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UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade so 

smernicou SM-1.SMK.RD Riadenie dokumentácie a záznamov. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.  
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie 

povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 
 

 
 

Zoznam dokumentov predložených do Etickej komisie 
 
 

Podľa § 33 - 34 zákona č. 362/ 2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších  
predpisov: 
 
 
1. Oslovenie EKs uvedením: 

 
-  názvu a cieľa skúšania, 
-  počtu pacientov plánovaných do skúšania, 
-  doba skúšania (vrátane doby na vyhľadanie účastníkov klinického skúšania), 
-  zoznam spoluriešiteľov, 
-  pracovisko zdravotníckeho zariadenia. 
 
2.  Protokol klinického skúšania, datovaná verzia. 
3.  Príručka pre skúšajúceho, datovaná verzia. 
4.  Informácia pre pacienta (v slovenskom jazyku), datovaná verzia. 
5.  Informovaný súhlas (v slovenskom jazyku), datovaná verzia. 
6.  Doklad o poistení a odškodnení účastníkov, datovaná verzia. 
7.  Zhrnutie protokolu - „synopsis“ v slovenskom jazyku. 
8.  Identifikačné údaje o zadávateľovi a splnomocnenie sponzorom. 
9. Všetky predchádzajúce rozhodnutia iných EK. 
10. Životopis hlavného skúšajúceho, datovaná verzia. 
11. Iné dokumenty (dodatok k protokolu, obnovená príručka pre skúšajúceho, nová podoba  
      informovaného súhlasu, hlásenie nežiaducich účinkov, informácia o priebehu, pozastavení a  
      ukončení štúdie, preukaz totožnosti účastníka štúdie, denník účastníka klinického skúšania). 
12. Súhlas vedúceho pracoviska (prednostu/primára), kde bude centrum klinického skúšania. 
13. Fakturačné údaje 


