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De ce avem nevoie de cercetare
medicală?
• Este singura modalitate pe care o avem de a acumula 

dovezi pentru a îmbunătăți tratamentul TB
• Pentru a afla dacă un medicament sau o combinație de 

medicamente este sigură și eficientă
▫ Funcționează mai bine decât ceea ce avem?
▫ Are efecte secundare grave?
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Cum se efectuează cercetarea
medicală?
• Faza I: Cercetătorii testează un nou medicament sau tratament, inițial, pe un grup

mic de persoane, pentru a evalua siguranța, a determina o dozare sigură și a identifica
efectele secundare.

• Faza II: Medicamentul sau tratamentul este administrat unui grup mai mare de persoane
pentru a vedea dacă este eficient și pentru a evalua în continuare siguranța acestuia.

• Faza III: Medicamentul sau tratamentul este administrat unorgrupuri mari de persoane
pentru a confima eficiența, pentru a monitoriza efectele secundare, pentru a-l 
compara cu tratamentele folosite în mod obișnuit, și pentru a culege informații care
să permită folosirea medicamentului sau tratamentului în condiții de siguranță.

• Faza IV: Studiile se efectuează după ce medicamentul sau tratamentul a fost 
introdus pentru a culege informații asupra efectului medicamentului în diferite
populații și orice efecte secundare asociate cu utilizarea pe termen lung.
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Cum se efectuează cercetarea
medicală?
• Înainte de efectuarea unei cercetări, se 

scrie și se aprobă un protocol
• Investigatorul(investigatorii) decid cum se 

determină eficacitatea și siguranța unui
medicament sau al unui tratament
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Ce conține un protocol de
cercetare?
 Obiective și scop
 Proiect și criterii finale de

evaluare
 Înrolare
 Agent de studiu (de ex., 

medicament)
 Proceduri și program de

studiu
 Evaluare a siguranței
 Monitorizare clinică

 Considerații statistice
 Asigurare și control al calității
 Aspecte etice/protecția 

participanților
 Manipulare și păstrare

de date
 Administrarea studiului
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Cum se aprobă o cercetare clinică?
• Fiecare studiu de cercetare necesită aprobarea unuia sau mai multor

consilii științifice/instituționale de revizuire pentru a asigura că:
 Protocolul studiului susține principiile cercetării etice
oAutonomie
o Facere de bine (beneficence)
o Lipsa intenției de a face rău (non maleficence)
oDreptate

 Există equilibru actual în cunoștințele științifice actuale
• Fiecare țară are propriul sistem și procedee de revizuire



7

Cum se aprobă o cercetare clinică?

• Fiecare studiu necesită, de asemenea, 
aprobarea autorității de reglementare în 
domeniul medicamentelor, de ex. 
Administrația pentru Alimente și 
medicamente (FDA), Agenția Europeană 
pentru Medicamente (EMA)

• Fiecare țară are propriul sistem și procedee
de revizuire
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Care este rolul IC în cercetare?
• IC - Implicarea comunitară - piatră de temelie a cercetării medicale 

etice

“…. comunitățile trebuie să dispună 
de aibăspațiu pentru a participa la
cercetarea TB într-o capacitate mai 
mare decât simpli participanți la 
studiu clinic”

“Angajamentul cu comunitățile este 
necesar de la toți oamenii de știință
din domeniul TB, la fiecare etapă a
procesului de cercetare și dezvoltare, în
special în etapele premergătoare
studiului și post studiu.”

The evolving role of advocacy in tuberculosis; Lancet Res Med. 2014;2(4):258–
59.



Când pot comunitățile să participe la 
cercetare?
Încadrarea problemei de 
cercetare

Adoptarea politicilor 
bazate pe dovezi

Înainte de
începerea 
cercetării

Revizuirea protocolului

Consultații de etică

Implicarea comunităților

Implementarea 
programului și 

schimbarea
politicilor

În timpul cercetării

Acces (acces rapid, 
preț, înregistrare)

Diseminarea rezultatelor

La încheierea
cercetării

Sprijin pentru recrutare, 
consimțământ informat, 

retenție

Comunicarea priorităților, 
preocupărilor, informațiilor



De ce avem nevoie de implicarea
comunității?
• Comunitățile beneficiază de IC
 Oportunitate de a învăța despre TB-MDR și studii clinice

• Înțelegerea TB-MDR, protocolului de studiu STREAM, 
a limbajului științific

• Oportunitate de a influența proiectul de studiu și 
implementarea acestuia

• Asigură că opiniile comunității sunt luate în considerare și 
participanții beneficiază de pe urma studiului

 Maximizarea beneficiilor pentru comunitate după 
finalizarea studiului
• Influențează modificările politicilor în urma rezultatelor

studiului
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De ce implicarea comunității?
• IC poate îmbunătăți rezultatele studiului
 Oportunitate de a se asigura că studiul este 

acceptabil pentru comunitate
• Oferă soluții potențiale pentru obstacole în cadrul studiului
• Îmbunătățirea recrutării și retenției

 Legitimitatea și acceptarea rezultatelor studiului
• Implicarea comunității poate asigura ca

rezultatele să ducă la modificări ale
politicilor
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Reprezentanții 
comunității:

[Inserați principalele

părțile interesate]

STREAM
părți interesate

Ministere
guvernamentale 

Ministerul Sănătății 
[alte părțigovernamentale interesate]

Finanțator: USAID

Sponsor: Uniunea

Manageralstudiului:
MRC

Comunitatea științifică locală:

[Inserați numele locației]
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Cum funcționează IC?
• Se creează un mechanism pentru a dirija/coordona aportul

comunității la studiu
• Participanții pot include una sau mai multe entități:
 Activiști
 Populații afectate
 Populații infectate
 Furnizori de servicii directe
 Cercetători
 Funcționari guvernamentali

• Manageri de program TB
• Autorități sanitare regionale, municipale sau comunitare/locale
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Cum funcționează IC?
• Există multe forme și mecanisme de coordonare:
 Comitet sau consiliu specific (Comitet consultativ

comunitar [“Community Advisory Board” sau CAB]
creeat pentru studiu
 CAB-uri pre-existente care nu au fost înființate pentru

numai un singur studiu de cercetare
 Grupuri de lucru informale
 Alte mecanisme

• Nu [folosește o abordare de tip] “o singură mărime se potrivește 
tuturor”
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Cum funcționează CAB?
• Coordinatorul local (coordinatorii locali) CAB /punctul 

focal (punctele focale) sunt selectate de către părțile 
interesate
 Dedicate cauzei
 Disponibile
 Dispuse să comunice, să creeze rețele
 Sprijin instituțional/organizațional

• Se elaborează un plan de lucru al IC
• Se elaborează un buget pentru planul de lucru al IC
• Personalul din cadrul studiului oferă asistență

tehnică (sprijin pentru activitățile CAB)
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Care sunt activitățile tipice IC?
• Întâlniri ordinare între CAB și personalul din cadrul studiului
 Personalul studiului informează CAB-ul privind progresul

studiului
 CAB oferă feedback din partea comunității echipei de studiu

• Training-uri
 Pentru membrii CAB
 TB, TB-MDR și cercetare

• Activitate comunitară

 CAB educă comunitatea cu privire la TB, TB-MDR și 
STREAM
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Observații finale și întrebări
• Cercetarea clinică pentru SIDA este mai 

bine finanțată decât cercetarea pentru alte 
boli, inclusiv TB
 De ce?
 Cum poate IC STREAM să schimbe acest lucru?
Mass-media acordă mult mai multă atenție 

subiectului HIV/SIDA decât TB (chiar dacă 
povara HIV/SIDA și povara TB sunt 
comparativ egale la nivel mondial)
 De ce?
 Cum poate IC STREAM să schimbe acest lucru?



Vă mulțumim
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