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1. Badacz bezwzględnie musi posiadać aktualną zgodę Dyrekcji na prowadzenie badań oraz 

mieć uregulowane wszystkie kwestie formalne dotyczące realizacji badań naukowych 

zgodnie z warunkami określonymi w wydanej do projektu Opinii Dyrekcji ( punkt  7 )  

2. Każdorazowo realizacja badania na terenie danej jednostki organizacyjnej 

(kliniki, oddziału, zakładu ), bez względu na przyjętą w projekcie metodę badania i 

fazę realizacji projektu  w okresie obowiązywania stanu epidemii, wprowadzonego w 

związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ogłoszonego Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491), wymaga uzyskania ponownej zgody kierownika 

danej jednostki organizacyjnej na rozpoczęcie/ kontynuację badania.  

3. Przez zgłoszeniem się do Szpitala w celu realizacji badań, Badacz powinien rozważyć czy 

jest możliwość przesunięcia terminu realizacji badań lub wprowadzenie zmian w 

metodologii ukierunkowanych na odstąpienie od realizacji badań na terenie 

szpitala w okresie trwającej pandemii COVID-19.  

4. Wszelkie  zmiany w projektach Badacz jest zobowiązany zgłosić do Samodzielnej Sekcji  

Koordynacji Badań Naukowych (dane kontaktowe są na stronie internetowej Szpitala -  

zakładka Nauka).  

5. Fakt rozpoczęcia/zakończenia badania należy zgłosić za pośrednictwem aktywnego 

formularza dostępnego na stronie internetowej szpitala (pod linkiem: 

WWW.biziel.pl/inne/badania naukowe./formularz zgłoszeniowy-link) 

6. Jeśli badanie realizowane jest z zastosowaniem anonimowej ankiety – Badacz pozostawia 

puste formularze we wskazanym przez osobę kierującą Kliniką/Oddziałem/Zakładem 

miejscu. Wypełnione  kwestionariusze należy umieścić w urnach. Zaleca się aby 

przygotowane przez Badacza urny przygotowanej sposób umożliwiający jej 

zdezynfekowanie. 

7. Jeśli badanie realizowane jest z zastosowaniem metod wymagających kontaktu z 

pacjentem, wówczas: 

a. należy zorganizować proces realizacji badań na trenie danej komórki 

organizacyjnej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie 

z wytycznymi WHO, GIS i PIP, a także  wewnętrznymi procedurami 

szpitala  

b. należy będąc na ternie Kliniki/Oddziału/Zakładu wypełnić 

„Oświadczenie”  wg załączonego wzoru, a następnie dokument 

pozostawić w klinice w miejscu wskazanym przez kierownika.   

c. Badacz zobowiązany się do zastosowania się do wszelkich zasad 

bezpieczeństwa, w szczególności zgodnych z wytycznymi WHO, GIS i PIP, 

a także wewnętrznych procedur obowiązujących w Szpitalu, o czym 

powiadomiony zostanie w Klinice/Zakładzie/Oddziale) . 

W szczególności  procedury te dotyczą: 

 zachowania bezpiecznej odległości, 

 ograniczania, w miarę możliwości, bezpośredniego kontaktu z 

pacjentami i personelem Szpitala, jeśli nie jest to konieczne w 

procesie  realizacji badania, 

http://www.biziel.pl/inne/badania
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 ograniczenia ilości osób przebywających jednoczasowo w danym 

pomieszczeniu, 

 częstego mycia rąk wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na 

bazie alkoholu (co najmniej 60%), 

 stosowania osłon zakrywających okolice ust i nosa, 

 unikania dotykania oczu, ust i nosa,  

 stosowania właściwych zasad higieny podczas kaszlu i kichania 
 ( zasłanianie ust i nosa zgiętym ramieniem lub jednorazową 
chusteczką), 

 nie wchodzenia do stref, w których przebywają pacjenci zakażeni/ 
lub podejrzani o zakażenie SARS-Cov-2  
 

8. NA TERENIE SZPITALA/KLINIKI/ZAKŁADU BADACZ ZOBOWIĄZANY JEST DO 

STOSOWANIA FARTUCHA OCHRONNEGO, MASECZKI I RĘKAWIC. ŚRODKI TE 

ZABEZPIECZA WE WŁASNYM ZAKRESIE.  

9. Badacz zobowiązany jest do bezzwłocznego przekazania Szpitalowi informacji o 

sytuacjach związanych z narażeniem   na zakażenie  o COVID –19 (w szczególności 

dotyczy to sytuacji gdy powzięta zostanie informację o styczności z osobą zakażoną 

COVID –19  w okresie obejmującym zakaźność tj. 1-14 dni od kontaktu w odniesieniu do 

daty wizyty w Szpitalu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


