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Czy tymczasowe zawieszenie (wstrzymanie) leczenia 
metotreksatem na czas dwóch tygodni wzmacnia odpowiedź 

organizmu na szczepienie przypominające przeciw COVID-19 - 
Badanie VROOM (z ang. Vaccine Response On/Off Methotrexate) 

 
 

 KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA  
Wersja 3.0, 9 września 2021 

 
Pragniemy zaprosić Cię do udziału w badaniu.  
 
 
 
 Zanim zdecydujesz się wziąć udział w badaniu, ważne 
jest, abyś rozumiał(a), dlaczego je przeprowadzamy i co 
się z tym wiąże.  
 
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i 
porozmawianie o badaniu z innymi osobami. Jeśli coś 
jest niejasne lub chciał(a)byś uzyskać więcej informacji, 
prosimy skontaktować się członkiem zespołu 
badawczego, który chętnie odpowie na wszelkie zapytania. 
 
 
Być może już wiesz, że metotreksat stosuje się w leczeniu stanów zapalnych takich jak 
reumatoidalne zapalenie stawów i łuszczyca. Często lek ten pozwala opanować chorobę, ale 
może również zmniejszać zdolność organizmu do zwalczania infekcji. Wiadomo, że u osób 
przyjmujących metotreksat reakcje na szczepionki przeciwko grypie sezonowej i zapaleniu 
płuc są słabsze niż u osób nieprzyjmujących leku.  
 
Badanie przeprowadzone niedawno w Korei Południowej wykazało, że dwutygodniowa 
przerwa w przyjmowaniu metotreksatu po szczepieniu przeciwko grypie wzmacnia odpowiedź 
immunologiczną organizmu na taką szczepionkę. Nie wiadomo jednak, czy przerwa w 
leczeniu metotreksatem zwiększyłaby ochronę zapewnianą przez szczepionki przeciwko 
COVID-19. Ponieważ nie istnieją jednoznaczne dowody na to, czy należy czasowo odstawić 
metotreksat w okresie szczepień przeciwko COVID-19, specjaliści na całym świecie udzielali 
sprzecznych porad. Badanie VROOM ma na celu ustalenie, czy należy odstawić metotreksat 
czy też kontynuować jego podawanie w okresie szczepień przypominających przeciwko 
COVID-19. Za szczepionkę przypominającą uważamy każdą szczepionkę przeciwko COVID-
19 podaną po dwóch pierwszych dawkach, np. trzecią lub kolejną dawkę, niezależnie od 
tego, czy jest ona nazywana dawką przypominającą czy nie. 
 
Jeśli lek wzmacnia ochronę, musimy również zrozumieć, czy istnieje możliwość wystąpienia 
negatywnych skutków tymczasowego odstawienia metotreksatu w opanowywaniu choroby. 
Potencjalnie może to oznaczać nasilenie symptomów choroby. Jeśli korzyść z odstawienia 

Jaki jest cel badania? 

Zaproszenie do udziału w badaniu VROOM 
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leku jest nieznaczna, czy nie lepiej kontynuować przyjmowanie metotreksatu, aby zapobiec 
problemom z opanowaniem choroby? 
 
Otrzymaliśmy od National Institute for Health Research (NIHR) [Krajowy Instytut ds. Badań 
nad Zdrowiem] Wielkiej Brytanii dofinansowanie, aby zbadać, czy poziom ochronny 
odnotowywany we krwi po szczepieniu przypominającym przeciw COVID-19 różni się w 
zależności od tego, czy następuje wstrzymanie podawania metotreksatu czy jego podawanie 
jest kontynuowane. Za szczepionkę przypominającą uważamy każdą szczepionkę przeciwko 
COVID-19 podaną po dwóch pierwszych dawkach, np. trzecią lub kolejną dawkę, niezależnie 
od tego, czy jest ona nazywana dawką przypominającą czy nie.  
 
Przerwanie leczenia metotreksatem na 2 tygodnie może u niektórych osób zwiększać ryzyko 
zaostrzenia choroby. Na podstawie tego badania dowiemy się również, czy istnieje różnica w 
kwestii opanowania choroby między osobami, u których następuje tymczasowe, 
dwutygodniowe wstrzymanie leczenia metotreksatem, a tymi, które będą leczenie 
kontynuować. Osoby, u których w trakcie badania wystąpi zaostrzenie objawów, będą mogły 
skorzystać z leczenia ratunkowego, np. przy pomocy sterydów, leków przeciwzapalnych i 
maści, w zależności od potrzeb. 
  
Osoby, które wyrażą zgodę na udział w badaniu VROOM, w 
przypadku przyjęcia szczepionki przypominającej przeciw 
COVID-19 będą kontynuowały leczeniem metotreksatem lub 
przerwą je na dwa tygodnie. Decyzję, które osoby mają 
przerwać leczenie, a które mają je kontynuować, podejmie 
program komputerowy na zasadzie rzutu kostką do gry (metoda 
zwana randomizacją). 
 
Uwaga: Jeśli dana osoba zakwalifikuje się do badania i zdecyduje się 
wziąć w nim udział, zostanie do niego włączona tylko wtedy, gdy zespół medyczny szpitala nie będzie 
miał zastrzeżeń co do tymczasowego zaprzestania przyjmowania metotreksatu na dwa tygodnie. 
Przyjmowanie leków przepisanych przez lekarza można wstrzymać wyłącznie po konsultacji 
lekarskiej. Niniejsze zaproszenie wysyła do Ciebie zespół medyczny z lokalnego szpitala po 
stwierdzeniu, czy Twój stan zdrowia pozwala na tymczasowe przerwanie leczenia metotreksatem. 
Jeśli jednak chciał(a)byś omówić tę kwestię bardziej szczegółowo, prosimy o skontaktowanie się z 
zespołem, który zwykle sprawuje nad Tobą opiekę.  
 
 
Chcemy, aby w badaniu wzięło udział 560 osób dorosłych w wieku co najmniej 18 lat, u 
których stwierdzono stany zapalne takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca i 
łuszczycowe zapalenie stawów. Uczestników będziemy poszukiwać spośród pacjentów co 
najmniej 20 szpitali NHS i ośrodków oferujących opiekę w ramach NHS.  
 
Otrzymałeś(-aś) tę kartę informacyjną i poprosiliśmy Cię o rozważenie wzięcia udziału w 
badaniu VROOM, ponieważ jesteś osobą dorosłą w wieku 18 lat lub starszą i stwierdzono u 
Ciebie chorobę zapalną, która jest leczona metotreksatem w formie tabletek lub wstrzyknięć 
przez co najmniej 3 miesiące. Osoby biorące udział w badaniu muszą również być po dwóch 
dawkach szczepienia przeciw COVID-19. 

 

Nie jesteś zobowiązany(-a) do wzięcia udziału w badaniu. Decyzja o rezygnacji z udziału w 
badaniu nie będzie miała wpływu na leczenie lub opiekę ze strony zespołu medycznego. 
Decyzja dotycząca wzięcia udziału w badaniu należy wyłącznie do Ciebie. Prosimy o 
zatrzymanie tej ulotki i potraktowanie jej jako pomoc w podjęciu decyzji. Jeśli zdecydujesz się 
wziąć udział w badaniu, zostaniesz poproszony(-a) o podpisanie formularza zgody. W 

Czy muszę brać udział w tym badaniu? 

Kto bierze udział w badaniu i dlaczego mnie do niego zaproszono? 
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dowolnym momencie możesz cofnąć swoją decyzję bez podawania przyczyny. Nie będzie to 
miało wpływu na twoje prawa wynikające ze stosownych przepisów. 

Jeśli nie zdecydujesz się na udział w badaniu VROOM, nadal będzie Ci przysługiwać dostęp 
do standardowej opieki w ramach NHS na tych samych zasadach i w tym samym zakresie co 
do tej pory, zgodnie ze standardowymi wytycznymi NHS.  

 
 
Niezależnie od tego, czy wyrazisz zgodę na wzięcie udziału w badaniu VROOM, czy nie, 
Twoja decyzja nie wpłynie na termin przyjęcia dawki przypominającej. NHS zarządza 
programem szczepień przypominających przeciw COVID-19 w sposób scentralizowany, a 
udział w badaniu VROOM nie ma wpływu na to, kto, gdzie i jaką dawkę szczepionki 
przypominającej przeciw COVID-19 otrzyma.  
 
Jeśli zgadzasz się na udział w tym badaniu, prosimy o skorzystanie z linku zamieszczonego 
w piśmie dołączonym do tej ulotki. Po kliknięciu w link otworzy się bezpieczna strona 
poświęcona badaniu VROOM.  

Zadamy Ci kilka prostych pytań dotyczących 
historii choroby, aby sprawdzić, czy jesteś 
odpowiednią osobą do wzięcia udziału w 
tym badaniu. Jeśli tak, poprosimy cię o 
podanie swojego imienia i nazwiska, adresu, 
daty urodzenia, adresu e-mail (jeśli 
posiadasz), numeru telefonu komórkowego 
(jeśli posiadasz), numeru telefonu 
domowego (jeśli posiadasz) oraz danych 
gabinetu lekarza rodzinnego. Alternatywnie 
takie same dane możesz podać w 
formularzu papierowym, a następnie 
umieścić go w kopercie z opłaconym 

znaczkiem i odesłać do zespołu organizującego badanie na Uniwersytecie Oksfordzkim. 
Możesz również zadzwonić bezpośrednio do zespołu badawczego pod numer podany w 
piśmie. Badacz zada Ci te same pytania dotyczące historii choroby i poprosi o dane, o 
których mowa powyżej, aby sprawdzić, czy możesz wziąć udział w badaniu. Badanie zajmie 
nie dłużej niż 10 minut, niezależnie od metody kontaktu. 
 
Jeśli na podstawie Twoich odpowiedzi zespół badawczy zakwalifikuje cię do udziału w 
badaniu VROOM, system lub zespół badawczy (w zależności od tego, w jaki sposób 
skontaktujesz się z zespołem badawczym) poinformuje Cię o tym. Jeśli zakwalifikujesz się do 
badania, skontaktujemy się z pracownikami szpitala, który przekazał Ci tę ulotkę, aby 
poinformować ich, że jesteś zainteresowany(-a) udziałem w badaniu VROOM. 
 
Następnie skontaktuje się z Tobą telefoniczne osoba ze szpitala, która pracuje nad badaniem 
VROOM, aby umówić Cię na wizytę w szpitalu w terminie dogodnym zarówno dla Ciebie, jak i 
badaczy. Wizyta ta musi się odbyć, zanim przyjmiesz szczepionkę przypominającą przeciw 
COVID-19. Za szczepionkę przypominającą uważamy każdą szczepionkę przeciwko COVID-
19 podaną po dwóch pierwszych dawkach, np. trzecią lub kolejną dawkę, niezależnie od 
tego, czy jest ona nazywana dawką przypominającą czy nie. 
 
Podczas Twojej wizyty w szpitalu nastąpi ponowna weryfikacja tego, czy kwalifikujesz się do 
udziału w badaniu. Jeśli pracownicy szpitala uznają, że możesz wziąć udział w badaniu 
VROOM, zostaniesz poproszony(-a) o wyrażenie na nie zgody poprzez podpisanie 
formularza na komputerze lub tablecie. Członek zespołu badawczego VROOM w Twoim 

A jeśli wezmę udział w badaniu? 
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szpitalu również go podpisze, a następnie jego kopia zostanie przesłana pocztą elektroniczną 
do Ciebie lub wybranej przez Ciebie osoby. Dostępne będą również papierowe formularze 
zgody, jeśli wolisz podpisać je ręcznie. 
 
Następnie zostaną zadane Ci pytania o stan Twojego zdrowia, wzrost i wagę, obecne i 
przebyte choroby, styl życia i daty poprzednich szczepień przeciwko COVID-19, o informacje 
dotyczącego tego, czy chorowałeś(-aś) w przeszłości na COVID-19 oraz zostaniesz 
poproszony(-a) o ocenę ogólnego stanu zdrowia. Udzielenie odpowiedzi na te pytania nie 
powinno zająć więcej niż 10 minut. Członek lokalnego zespołu badawczego zapozna się 
również z Twoją dokumentacją medyczną, aby odnotować wyniki niektórych badań krwi, które 
przeprowadza się rutynowo w przypadku osób ze stanami zapalnymi.  
 
Następnie należy pobrać niewielką próbkę krwi i 
zebrać 7 ml krwi - trochę więcej niż mieści łyżeczka 
do herbaty. Próbka zostanie wysłana na University 
of Nottingham, gdzie naukowcy rozdzielą ją do 
probówek, które roześlą do laboratoriów w Wielkiej 
Brytanii w celu zbadania poziomu domeny wiążącej 
receptor COVID-19 (z ang. receptor binding domain, 
RBD) we krwi. Wysoki poziom RBD we krwi to dobra 
wiadomość, ponieważ wskazuje na wysoki stopień 
ochrony przed COVID-19, ponieważ oznacza to, że 
Twój organizm może produkować przeciwciała, które 
spróbują wyeliminować wirusy COVID-19 mające 
kontakt z Twoim systemem odpornościowym. Badania te zostaną przeprowadzone w 
laboratorium państwowym zarządzanym przez Public Health England. 
 
Ponadto 100 z 560 uczestników, którzy zgodzą się wziąć udział w badaniu, zostanie 
wybranych w celu sprawdzenia, jakie stężenie metotreksatu znajduje się w ich krwi. Badania 
takie zostaną przeprowadzone w laboratorium szpitala NHS w Manchesterze. U tych samych 
100 uczestników zostaną również przeprowadzone badania krwi na obecność przeciwciał 
neutralizujących COVID-19. Badania te zostaną przeprowadzone w laboratorium 
uniwersyteckim w Londynie. Osoby, które otrzymają Twoje próbki do badań, nie będą miały 
dostępu do Twoich danych, w związku z czym nie będą mogły poznać twojej tożsamości. 
 
Niezależnie od tego, czy badany jest tylko jeden składnik próbki krwi, czy wszystkie 
trzy, pobrana zostanie od Ciebie taka sama ilość krwi (ok. 7 ml, tj. nieco ponad tyle, ile 
mieści jedna łyżeczka do herbaty). 
 
Wizyta w oczekiwaniu na szczepienie przypominające (szczepionka przeciw COVID-19 
podawana po dwóch pierwszych dawkach, tj. trzecia lub każda kolejna dawka):  
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 Po uzyskaniu Twojej zgody na badanie będziemy 
przysyłać Ci co tydzień SMS z pytaniem, czy znasz 
już datę szczepienia przypominającego (osoby, 
które nie wyrażą na powyższe zgody, mogą w 
zamian wybrać cotygodniową rozmowę 
telefoniczną lub samodzielnie skontaktować się z 
zespołem badawczym VROOM po tym, jak 
zostanie wyznaczony termin szczepienia 
przypominającego).  
 
Gdy znany będzie Ci termin szczepienia 
przypominającego, prosimy o poinformowanie 
zespołu badawczego VROOM na Uniwersytecie Oksfordzkim za pośrednictwem stron 
internetowych poświęconych badaniu, lub kontaktując się telefonicznie z pracownikami biura. 
Zespół badawczy lub system zada Ci kilka krótkich pytań, pod warunkiem, że będziesz 
chciał(a) kontynuować swój udział w badaniu. Poradzi ci, aby: 

 przyjmować metotreksat jak dotychczas, lub 
 zaprzestać przyjmowania metotreksatu na 2 tygodnie zaraz po otrzymaniu dawki 

przypominającej szczepienia przeciw COVID. 
Zostaniesz poinformowany(-a), do której grupy zostałeś(-aś) przypisana. Będziesz mieć 
jednakową szansę bycia przypisanym do każdej z grup.  
 
Ponadto Twój lekarz pierwszego kontaktu otrzyma pismo informujące o tym, że bierzesz 
udział w badaniu VROOM oraz o przypisaniu do danej grupy. 
 
 
Wizyta po otrzymaniu szczepienia przypominającego (szczepionka przeciw COVID-19 
podawana po dwóch pierwszych dawkach, tj. trzecia lub każda kolejna dawka): 
 
W zależności od Twoich preferencji, w ciągu 2 tygodni od szczepienia przypominającego 
wyślemy Ci do 6 wiadomości tekstowych, aby przypomnieć, do której grupy zostałeś(-aś) 
zakwalifikowany(-a), zapytać, jak się czujesz i jaki metotreksat przyjmowałeś(-aś) w ciągu 
tych 2 tygodni (Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości tekstowych, członek zespołu 
badawczego może do Ciebie zadzwonić lub wysłać krótką wiadomość e-mail). 
 
Gdy poinformujesz nas o terminie Twojego szczepienia przypominającego, zespół badawczy 
VROOM skontaktuje się ze szpitalem, w którym wyraziłeś(-aś) zgodę i w którym pobrano 
pierwszą próbkę krwi. Szpital ten ustali z Tobą dogodny termin i godzinę kolejnej wizyty w 
celu pobrania kolejnej próbki krwi (o objętości około 7 ml - nieco więcej niż mieści łyżeczka do 
herbaty) i udzielenia odpowiedzi na kilka pytań po okresie około 4 i 12 tygodni od daty 
szczepienia przypominającego. Pytania będą dotyczyć Twojego samopoczucia, tego, czy 
stan zapalny jest obecnie pod kontrolą i jak oceniasz ogólnie stan swojego zdrowia. Będziesz 
poproszony(-a) o wypełnienie krótkiego kwestionariusza. Poprosimy Cię również o informacje 
na temat szczepienia przypominającego przeciw COVID-19, sposobu przyjmowania 
metotreksatu od momentu przyjęcia szczepienia przypominającego oraz ewentualnego 
zaostrzenia objawów chorobowych i sposobu radzenia sobie z nimi. 
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Jeśli podałeś(-aś) adres e-mail i wyraziłeś(-aś) zgodę na otrzymywanie krótkich 
kwestionariuszy przed wizytą, mogą one zostać do Ciebie przesłane e-mailem lub pocztą 
przed wizytą lekarską. Pozwoli to na skrócenie wizyt po 4. i 12. tygodniu. Udzielenie 
odpowiedzi na te pytania nie powinno zająć Ci więcej niż 10 minut. W przeciwnym razie przy 
kolejnej wizycie w szpitalu otrzymasz do wypełnienia kwestionariusz i zostanie pobrana od 
Ciebie niewielka próbka krwi (7 ml – nieco więcej niż mieści się w łyżeczce do herbaty). 
Przewidujemy, że każda z wizyt będzie trwać około 20 
minut. Na tym zakończy się Twój udział w badaniu.  
 
Jeśli z jakiegoś powodu nastąpi zmiana terminu 
szczepienia przypominającego, terminy wizyt można 
ustalić w taki sposób, aby nadal odbywały się około 4 i 
12 tygodni po szczepieniu przypominającym. W takim 
przypadku wystarczy poinformować o tym zespół 
badawczy na Uniwersytecie Oksfordzkim. 
 
Udział w tym badaniu nie powinien Cię nic kosztować, 
dlatego też zespół badawczy może zwrócić Tobie uzasadnione koszty podróży do szpitala na 
3 wizyty badawcze, a na zakończenie badania otrzymasz drobny upominek.  
Obecnie kwestie poziomu przeciwciał przeciw RBD i poziom odporności na COVID-19, które 
są przedmiotem tego badania, nie są do końca jasne. Jeśli sobie tego życzysz, po 
zakończeniu badania prześlemy Ci kopię jego wyników oraz wyniki wszystkich badań krwi, 
które przeprowadziliśmy na Twoich próbkach. Otrzymasz również pismo mające na celu 
objaśnienie wyników oraz informacje o zakresie wyników osób biorących udział w badaniu, 
aby można było je porównać. Poziomy przeciwciał stanowią jedynie część ochrony, jaką 
organizm uzyska przeciw wirusowi COVID-19, i są mierzone specjalnie na potrzeby tego 
badania. Wyniki podawane są wyłącznie dla Twojej informacji i nie należy ich wykorzystywać 
w celu podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących Twojej opieki zdrowotnej. Wyniki 
własnych próbek oraz informacje o wynikach innych osób biorących udział w badaniu nie 
umożliwią identyfikacji Ciebie lub innych osób spoza zespołu badawczego VROOM biorących 
udział w badaniu. Jeśli z jakiegoś powodu nie stawisz się na wizycie objętej tym badaniem 
przed przyjęciem szczepienia przypominającego, nie będziesz mógł(-ogła) wziąć w nim 
udziału. Nie będzie też możliwe usunięcie informacji, które do tej pory zgromadziliśmy od 
Ciebie.  
 
 
 
Mamy nadzieję, że ważne informacje uzyskane w tym badaniu umożliwią zarówno NHS, jak i 
różnym krajom uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: „Czy odstawienie 
metotreksatu na 2 tygodnie w okresie szczepienia przypominającego przeciwko COVID-19 
wzmacnia odpowiedź szczepionki?”. Nie możemy obiecać, że badanie to pomoże Ci w 
sposób bezpośredni, jednakże informacje, które otrzymamy, mogą potencjalnie przynieść 
korzyści wszystkim osobom ze stanami zapalnymi, które w przyszłości będą szczepione 
przeciw COVID-19. Tym samym wyniki tego badania być może przyniosą Ci korzyści w 
przyszłości.  
 
Istnieje niewielkie ryzyko zaostrzenia choroby po przerwaniu leczenia metotreksatem na czas 
dwóch tygodni. W przypadku wystąpienia zaostrzenia choroby pacjent będzie miał dostęp 
standardowy dostęp do opieki zdrowotnej i leczenia.  
 
Niektóre osoby czują się niekomfortowo, odpowiadając na niektóre z pytań dotyczących ich 
zdrowia lub mogą nie być w stanie odpowiedzieć na część nich. Jeśli w którymkolwiek 
momencie poczujesz się niekomfortowo, nie musisz na takie pytania odpowiadać.  

Jakie są korzyści i ryzyka związane z udziałem w badaniu? 
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Jedynymi osobami, które będą wiedziały, że bierzesz udział w tym badaniu, będą członkowie 
zespołu badawczego VROOM oraz pracownicy służby zdrowia zaangażowani w opiekę nad 
Tobą. Możesz jednak poinformować dowolną osobę o swoim udziale w badaniu. Dostęp do 
Twoich danych osobowych będą miały wyłącznie osoby, które będą musiały skontaktować się 
z Tobą w sprawie badania lub zapoznać się z Twoją kartotekę szpitalną, lub centralny zespół 
badawczy, który poinformuje o badaniu Twojego lekarza rodzinnego, jeśli wyrazisz zgodę na 
udział w nim. Mogą to być również pracownicy Uniwersytetu Oksfordzkiego prowadzący na 
co dzień różne badania, pracownicy University of Nottingham kierujący badaniem, personel 
NHS Trust lub osoby świadczące opiekę w ramach NHS, osoby w placówkach nienależących 
do NHS, do których zgłaszasz się na badania, a także specjalistyczna grupa badawcza 
pielęgniarek pracujących dla Clinical Research Network, czyli krajowej organizacji 
wspierającej badania. Osoby analizujące te informacje nie będą w stanie zidentyfikować Cię 
ani poznać Twojego imienia i nazwiska, czy też danych kontaktowych. Dokumentacja, którą 
wypełnia zespół badawczy lub zespół kliniczny prowadzący leczenie, zostanie przesłana do 
elektronicznej bazy danych zarządzanej przez Uniwersytet Oksfordzki.  
 
Skontaktujemy się z Twoim lekarzem rodzinnym, aby poinformować go o tym, że wyraziłeś(-
aś) zgodę na udział w badaniu VROOM i do której grupy zostałeś(-aś) przypisany(-a). Nie 
udostępnimy mu jednak odpowiedzi, których udzieliłeś(-aś) w kwestionariuszu badawczym.  
 
 
Będziemy postępować zgodnie z zasadami etyki i prawa, a wszystkie informacje o Tobie będą 
traktowane jako poufne. 
 
Jeśli dołączysz do badania, będziemy wykorzystywać przez cały czas jego trwania informacje 
zebrane od Ciebie, włączając Twoją dokumentację medyczną. Informacje te będą 
utrzymywane w ścisłej poufności i przechowywane w bezpiecznej, chronionej bazie danych 
na Uniwersytecie Oksfordzkim. Zgodnie z brytyjskimi przepisami o ochronie danych osobowych 
University of Nottingham jest administratorem danych (prawnie 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych, jednakże do czasu zakończenia 
badania danymi będzie również zarządzać Uniwersytet Oksfordzki), a główny 
badacz w ramach tego badania (tj. profesor Abhishek Abhishek) jest również 
opiekunem danych (zarządza dostępem do nich). Oznacza to, że jesteśmy 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo Twoich danych i ich właściwe wykorzystanie. 
Twoje prawa w zakresie dostępu, zmiany lub przenoszenia informacji są 
ograniczone, ponieważ musimy zarządzać nimi w określony sposób, aby 
zachować zgodność ze stosownymi przepisami oraz aby zapewnić wiarygodność i dokładność 
badań. Aby zabezpieczyć Twoje prawa, będziemy wykorzystywać możliwie jak najmniej 
informacji umożliwiających Twoją identyfikację. 
 
Dalsze informacje o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane i oświadczenie o prywatności 
dostępne są na stronie: 
https://www.nottingham.ac.uk/utilities/privacy.aspx  
 
Dane zebrane w ramach badania będą przeglądać i przechowywać upoważnione osoby z 
uniwersytetów w Nottingham i Oxfordzie, które organizują badanie. Mogą być one również 
przeglądane przez upoważnione osoby z organów regulacyjnych w celu sprawdzenia czy 
badanie jest prowadzone prawidłowo. Wszyscy będą zobowiązani do zachowania poufności 
wobec Ciebie jako uczestnika badań, a my dołożymy wszelkich starań, aby spełnić ten 
obowiązek. 

Kto będzie wiedział o moim udziale w badaniu? 

Czy moje dane będą przechowywane w poufności i co się z nimi stanie? 
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W sytuacjach, w których to możliwe, z Twoich danych, które wyjdą poza szpital (ośrodek opieki 
zdrowotnej), w którym zaproponowano Ci udział w badaniu, zostaną usunięte Twoje imię i 
nazwisko oraz adres, a także przypisany zostanie im unikalny kod, aby nie można było Cię 
zidentyfikować na ich podstawie. W niektórych sytuacjach jednak będziemy musieli znać Twoje 
dane, aby upewnić się czy odpowiednio przypisaliśmy dane badawcze do Twojej dokumentacji 
medycznej. W takich przypadkach będziemy musieli znać Twoje imię i nazwisko i datę 
urodzenia. Dane te będą nam również potrzebne do skontaktowania się z Twoim lekarzem 
rodzinnym w celu poinformowania go, czy wyraziłeś(-aś) zgodę na udział w badaniu VROOM. 
Podpisując formularz zgody, zgadzasz się na powyższe warunki. 
 
Twoje dane kontaktowe, które podasz podczas zgłaszania chęci udziału w badaniu, będą 
przechowywane przez Uniwersytet Oksfordzki przez 12 miesięcy od daty zakończenia badania. 
Umożliwią nam one skontaktowanie się z Tobą w sprawie jego wyników i ewentualnych badań 
uzupełniających (chyba że poinformujesz nas, że nie chcesz, aby się z Tobą kontaktować), jeśli 
zakwalifikujesz się do etapu randomizacji. Jeśli zgłosisz chęć udziału w badaniu, ale z jakiegoś 
powodu nie zostaniesz poddany(-a) randomizacji, po zakończeniu randomizacji Twoje dane 
zostaną usunięte. Dane te będą przechowywane oddzielnie od danych badawczych, a dostęp 
do nich będą miały wyłącznie osoby, którym będą one potrzebne. Wszystkie pozostałe dane 
(dane badawcze) będą przechowywane w bezpieczny sposób przez 7 lat. Po tym czasie Twoje 
dane zostaną usunięte w bezpieczny sposób. Przez ten czas wszystkie osoby zaangażowane 
w badanie podejmą wszelkie środki ostrożności w celu zachowania poufności danych 
osobowych, a dostęp do nich będą mieli wyłącznie członkowie zespołu badawczego, którym 
opiekun danych udzieli zgody. 
 

Zgodnie z regulaminem University w Nottingham, polityką rządu i naszych fundatorów możemy 
udostępniać nasze dane badawcze naukowcom z innych 
uniwersytetów i organizacji, w tym również w innych krajach, w celu 
prowadzenia badań w zakresie zdrowia i opieki społecznej. 
Udostępnianie danych badawczych jest ważne, ponieważ umożliwia 
wzajemną kontrolę, ponowne ich wykorzystanie (a tym samym 
uniknięcie powielania badań) oraz uzyskanie szerszego obrazu w 
poszczególnych obszarach badań. Dane udostępniane w ten sposób 
są zazwyczaj anonimowe (aby nie można było zidentyfikować osoby 
biorącej udział w badaniu). Jeśli zajdzie potrzeba udostępnienia 
informacji umożliwiających Twoją identyfikację, zwrócimy się do Ciebie o zgodę i zapewnimy 
ich bezpieczeństwo. Zostaniesz poinformowany(-a), czy dane mają być udostępnione krajom, 
w których prawo ochrony danych różni się od brytyjskiego, oraz w jaki sposób będziemy chronić 
ich poufność.  
 
 
 
Możesz w każdej chwili zrezygnować z udziału w badaniu bez podawania przyczyny. Proszę 
pamiętać, że decyzja o wzięciu udziału w badaniu należy do Ciebie. Jeśli zgodzisz się wziąć 
w nim udział, ale zmienisz zdanie w trakcie jego trwania, nie spowoduje to zmiany 
standardów opieki, jaką będziesz otrzymywać od NHS. Jeśli w dowolnym momencie 
zdecydujesz się zrezygnować z udziału w badaniu, wszelkie Twoje dane i próbki zebrane 
pobrane od Ciebie zostaną zachowane. Nie będziemy kontaktować się z Tobą ponownie w 
sprawie badania ani zbierać dalszych danych. Jeśli w trakcie badania utracisz zdolność do 
wyrażenia zgody (tzn. stan Twojego zdrowia ulegnie znacznemu pogorszeniu), zachowamy 
dane i próbki pobrane wcześniej przez zespół badawczy, ale nie będziemy się z Tobą 
kontaktować w celu wypełnienia kwestionariuszy.  
 

A jeśli nie będę chciał(a) brać dalej udziału w badaniu? 
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Wyniki tego badania udostępnimy naukowcom i pracownikom służby zdrowia, aby zwiększyć 
jakość opieki nad pacjentami przyjmującymi metotreksat. Ponadto ogłosimy je w raportach 
badawczych i na konferencjach naukowych, a także opublikujemy w czasopismach 
naukowych. Wyniki badania będą również publicznie dostępne pod adresem www.vroom-
study.co.uk po jego zakończeniu.  

 

Jeśli chcesz otrzymać kopię wyników, prosimy o poinformowanie nas o tym w formularzu 
zgody. Z chęcią poinformujemy Cię o wynikach wszelkich badań wykonywanych na Twoich 
próbkach krwi w ramach badania VROOM oraz wynikach uzyskanych w różnych grupach w 
ramach badania i prześlemy niezbędne objaśnienia. Prosimy o poinformowanie nas w 
formularzu zgody, czy chciał(a)byś otrzymać te wyniki. Badania twoich próbek krwi 
niekoniecznie będą przeprowadzone od razu. Dlatego też wszelkie wyniki badań prześlemy 
Ci po zakończeniu badania.  
 

W wynikach nie uwzględnimy żadnych danych, które mogłyby umożliwić Twoją identyfikację. 
Jeśli którykolwiek z podmiotów finansujących niniejsze badania poprosi nas o udostępnienie 
danych z badania im lub innym badaczom, najpierw usuniemy z nich Twoje imię i nazwisko 
oraz inne dane osobowe, aby nie można było Cię zidentyfikować. 
 
 
Chcielibyśmy również uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie i wykorzystanie pozostałych 
próbek w celu ewentualnych przyszłych badań - jest to opcjonalne (proszę zaznaczyć, czy 
zgadzasz się na to w formularzu zgody). Próbki będą opatrzone unikalnym kodem i 
bezpiecznie przechowywane na University of Nottingham zgodnie z licencją uniwersytecką na 
badania tkanek ludzkich (nr licencji 12265). 
Niektóre z przyszłych badań mogą być prowadzone przez badaczy innych niż obecny zespół 
profesora Abhisheka Abhisheka, który prowadził pierwsze badanie, w tym badaczy z firm 
komercyjnych. Wszelkie wykorzystane próbki lub dane zostaną poddane anonimizacji, aby 
nie można było Cię na ich podstawie zidentyfikować. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wszelkie 
pozostałe próbki zostaną zutylizowane zgodnie z kodeksem postępowania organu Human 
Tissue Authority [Urząd ds. zarządzania tkankami ludzkimi]. 
 
Na Twoich próbkach nie będą wykonywane badania genetyczne. 
 

 
 
Organizatorem badania jest University of Nottingham. Jest ono prowadzone przez zespół 
badawczy kierowany przez profesora Abhisheka Abhisheka, konsultanta ds. reumatologii, 
oraz profesor Rosemary Boynton, wiodącego naukowca w dziedzinie infekcji. Badanie jest 
również wspierane przez akredytowaną jednostkę badań klinicznych Oxford Clinical Trials 
Research Unit (OCTRU) z siedzibą na Uniwersytecie Oksfordzkim. Badanie zostało 
sfinansowane przez National Institute for Health Research.  
 
 
 
 
 
 
 

Jak wygląda koniec badania? 

Kto jest organizatorem i fundatorem badania? 

Kto zatwierdził to badanie? 

Co się stanie z próbkami pobranymi ode mnie? 
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Badanie zostało zatwierdzone przez panel niezależnych badaczy i przedstawicieli pacjentów 
oraz Research Ethics Committee [Komitet ds. Etyki Badań]. Wszystkie badania w ramach 
NHS są analizowane przez niezależną grupę osób zwaną Research Ethics Committee w celu 
ochrony interesów ich uczestników. Niniejsze badanie zostało przeanalizowane i pozytywnie 
zaopiniowane przez Komitet Etyki Badań Yorkshire & The Humber - Leeds West. Numer 
referencyjny badania to IRAS 303827. 
 
 
  
 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub skarg dotyczących jakiegokolwiek aspektu 
badania prosimy o kontakt z zespołem badawczym VROOM, korzystając z poniższych 
danych. 
 
Jeśli wolisz porozmawiać z kimś, kto nie jest zaangażowany w 
badanie, prosimy o kontakt z lokalnym Biurem Porad i Kontaktów z 
Pacjentami (Patient Advice and Liaison Service, PALS). PALS to 
poufna usługa NHS, która może udzielić Ci wsparcia w przypadku 
zażaleń lub zapytań dotyczących opieki, którą otrzymujesz w 
ramach NHS. PALS jednakże nie może udzielić Ci informacji na 
temat tego badania. 
 
W przypadku, gdy coś pójdzie nie tak i doznasz uszczerbku na zdrowiu podczas badań, a 
będzie to wynikiem czyjegoś zaniedbania, możesz mieć podstawy do podjęcia kroków 
prawnych w celu uzyskania odszkodowania od University of Nottingham, z tym, że możesz 
być zobowiązany do pokrycia kosztów procedur prawnych. Standardowe mechanizmy 
składania skarg w ramach NHS będą nadal dla Ciebie dostępne. 
 
W razie pytań związanych z badaniem prosimy kontaktować się z zespołem VROOM:                       
E-mail: VROOM@ndorms.ox.ac.uk     Nr telefonu: 0808 196 2101 
 

A jeśli mam obawy? 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą ulotką informacyjną  

i rozważenie wzięcia udziału w badaniu. 


