
Zagraj w grę ECRAN Lab lub
ECRAN Maze na swoim tablecie, na

pewno Cię zainteresują!
Możesz je pobrać za pomocą kodu QR

Obejrzyj film
dostępny w 23 językach

Odwiedź naszą stronę internetową
xowąhttp://ecranproject.eu

ECRAN jest współfinansowany przez 7 Program Ramowy Unii Europejskiej i koordyno-
wany przez IRCCS Istituto Mario Negri (IRCCS-IRFMN, Włochy) przywspółudziale kilku
europejskich partnerów: 
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM, Francja), KKS-Network
(Network of the Coordinating Centres for Clinical Trials, Niemcy), University Hospital of
Cologne (Niemcy), Oxford University Hospitals NHS Trust (Wielka Brytania), Rigshospitalet
Copenhagen University Hospital Copenhagen Trial Unit RegH (CTU, Dania), University
Medical Center Freiburg Universitätsklinikum (UKL-FR, Niemcy), Zadig, wydawnictwo
(Włochy), Cochrane Consumer Network (CCNET, Wielka Brytania), European AIDS
Treatment Group (EATG, Belgia).

Projekt ECRAN (European Communication on Research Awareness Needs) jest częścią
nieustającego wysiłku Unii Europejskiej mającego na celu poprawę zdrowia jej obywateli. 
Został on stworzony, aby wspierać strategię finansowania niezależnych, międzynarodo-
wych badań klinicznych Komisji Europejskiej, która ma za zadanie: 

optymalizować strategie opieki zdrowotnej i badań klinicznych
promować korzystne pod względem finansowym sposoby leczenia, ograniczając w ten
sposób finansowe obciążenia związane z chorobami
wykorzystać wielkość populacji Unii Europejskiej, jej różnorodność i wiedzę w dziedzinie medycyny

wyjaśnianiu w zrozumiały sposób podstawowych reguł badań klinicznych
zachęcaniu pacjentów do aktywnego udziału w badaniach klinicznych
angażowaniu stowarzyszeń pacjentów i obywateli w projektowanie badań
współpracy z europejskim środowiskiem medycznym i badawczym 

ECRAN koncentruje się na:

ECRAN dysponuje dużą ilością materiałów dydaktycznych, sekcją FAQ, samouczkiem,
filmikami, poważnymi grami, bazą danych, a nawet filmem…ECRAN sprawia,
że badania kliniczne stają się łatwo zrozumiałe… i wyjaśnia wszystko na temat udziału
w badaniach medycznych… w 23 językach Unii Europejskiej.



Więc na co czekasz?  

Odwiedź naszą stronę internetową, subskrybuj biuletyn
informacyjny, weź udział w internetowym sondażu, a
jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj do bazy
materiałów dydaktycznych.

Serdecznie zapraszamy!    

Dwie gry? Naprawdę...     

ECRAN Lab Wejdź do wirtualnego laboratorium, gdzie przeprowadza sie badania i
przejdź przez poszczególne etapy badań klinicznych! 
Stwórz nowy lek, sprawdź czy jest bezpieczny i skuteczny, korzystając z pomocy nauczy-
ciela oraz starych i bardzo mądrych naukowców zwalczaj „złe” komórki ludzkiego ciała i
ochraniaj te „dobre”!  

ECRAN Maze Nie zgub się w labiryncie! Odpowiedz na wszystkie pytania, które
napotkasz na swojej drodze, im szybciej to zrobisz, tym więcej punktów dostaniesz! Tak
samo jak naukowcy musisz zająć sie problemem niepewności, co do efektów danej
terapii. Twoim zadaniem jest przejść przez labirynt, za każdym razem znajdując
prawidłowe rozwiązanie. 

Żegluj z James Lind

W roku 1747 James Lind nigdy nie słyszał o badaniach klinicznych! Lind był szkoc-
kim chirurgiem służącym na okręcie należącym do brytyjskiej Królewskiej Mary-
narki Wojennej. Tam zetknął się z marynarzami chorującymi na szkorbut.
Jego pomysły zrewolucjonizowały naszą wiedzę na temat tego, jak sprawdzić,
która terapia jest najlepsza.
Jego praca nie tylko ocaliła życie wielu ludziom na jego okręcie, ale również
położyła podwaliny pod współczesne badania kliniczne – randomizowane badania
kliniczne z udziałem grupy kontrolnej – jak nazywamy je dzisiaj. 

Bądź ECRAN-aktywny! 
Z niecierpliwością wyczekujemy na

Twoje komentarze, propozycje
i sugestie

Film na temat badań klinicznych wyprodukowany przez ECRAN

Udzielaj się na naszych portalach społecznościowych 

ECRAN chce usłyszeć Twój głos. Śledź nas na:

https://www.facebook.com/ecran.project                       https://twitter.com/ecranproject

Odkryj badania kliniczne 
Randomizacja, placebo, ślepa próba… kiedy pierwszy raz próbujesz zrozumieć, jak rozwija
się i testuje nowe metody badań, słownictwo używane w dziedzinie badań medycznych
może wydawać się trudne. Ale w rzeczywistości jest łatwiejsze niż myślisz!

Przyjazna dla użytkownika strona internetowa ECRAN w 23 językach –  http://ecranpro-
ject.eu – stworzona, aby informować wszystkich obywateli Unii Europejskiej na temat
badań klinicznych, posiada wśród swoich partnerów autorów bardzo popularnej książki pt.
Testing Treatments przetłumaczonej już na kilka języków dzięki wsparciu ze strony Projektu
ECRAN i innych organizacji. ECRAN bierze również aktywny udział w Międzynarodowym
Dniu Badań Klinicznych. 


