FAQ
1 BKWP - od czego to skrót?
Pierwotnie projekt miał dotyczyć badań klinicznych- stąd nazwa „Badania
Kliniczne -wyszukiwarka projektów”, jednak funkcjonalność serwisu
umożliwia kontakt Badacz-Pacjent również w przypadku nie komercyjnych
projektów (badań naukowych, grantów, czy w poszukiwaniu rzadkich
wskazań).
2 Dla kogo może być przydatny serwis BKWP.pl?
Serwis docelowo ma skupiać wszystkich, których potencjalnie mogą
interesować eksperymenty medyczne, innowacyjne terapie, czy projekty w
nietypowych wskazaniach.
Zarówno lekarze, osoby związane z branżą medyczną, jak i pacjenci i ich
rodziny.
3 Jakie są funkcjonalności strony/aplikacji? Co zyskuję zakładając konto?
Funkcjonalność w dużym stopniu zależy od rodzaju użytkownika – opis
każdego z profili znajduje się na stronie głównej serwisu.
4 Jak się zarejestrować?
Aby się zarejestrować należy wypełnić odpowiedni dla danego rodzaju
użytkownika formularz rejestracyjny i wyrazić zgodę na regulamin serwisu.
Konkretny adres e-mail staje się loginem użytkownika i nie będzie mógł
być w przyszłości zmieniony, ani wykorzystany do założenia innego konta.
5 Ile kosztuje dostęp?
Rejestracja i dostęp do serwisu jest bezpłatny dla każdego z użytkowników.
Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat za
komercyjne usługi (jak np. „wizytówka plus”) dla kont CRA/CTS, CRO/FF
oraz Ośrodek. Opłaty będą pobierane nie wcześniej niż od 1 grudnia 2016,
o czym użytkownik zostanie poinformowany minimum 14 dni wcześniej.
6 Kto tworzy treść serwisu?
Celem twórców BKWP.pl było stworzenie serwisu Web 2.0 którego treść
tworzą użytkownicy. Poszczególne wyszukiwarki pozwalają możliwie
obiektywnie posortować treści serwisu.
PACJENT
7 Od kilku lat choruję na chorobę X chciałabym uczestniczyć w badaniu
klinicznym nowego leku - co mam zrobić?
Tworząc profil pacjenta –proszę możliwie precyzyjnie określić swoje
schorzenie wg indeksu ICD10 (ewentualnie procedurę wg ICD9) –
poinformujemy Cię gdy taki projekt się pojawi. W przypadku problemów z
określeniem poprawnego indeksu – skontaktuj się ze swoim lekarzem
prowadzącym.
8 Mój znajomy choruje na nieuleczalną chorobę-gdzie znajdę nowe leki dla
niego?

Za pomocą wyszukiwarki projektów można wyszukać schorzenia/procedury
za pomocą indeksów ICD9/ICD10 – po wyszukaniu takiego projektu i
wypełnieniu kwestionariusza kwalifikacji zainteresowany Ośrodek
skontaktuje się z Tobą w celu omówienia potencjalnej terapii.
9 Kto może mieć dostęp do moich danych/informacji o mojej
chorobie/wstydzę się/pragnę pozostać anonimowa?
Każdy pacjent w systemie jest zaślepiony za pomocą automatycznie
wygenerowanego kodu. Dane kontaktowe będą widoczne dla Ośrodka tylko
w przypadku gdy pacjent wypełni formularz kwalifikacyjny do konkretnego
projektu badania. Pacjent również może poprosić swojego lekarza
prowadzącego, aby w jego imieniu wprowadził dane – wtedy pozostaną
anonimowe do czasu aż Ośrodek nie poprosi o nie lekarza prowadzącego.
10 Jak mogę się wypisać?
W każdej chwili, każdy użytkownik może usunąć konto pisząc na adres
info@bkwp.pl. Dane nie będą widoczne dla innych użytkowników.
HCP
11 Jestem lekarzem i chciałbym prowadzić badania-jak zacząć?
Proszę stworzyć profil Ośrodka i w opcji „wizytówka plus” wypełnić dane
dotyczące możliwości Ośrodka. Dane te będą dostępne w wyszukiwarce
Ośrodków dla osób rekrutujących do nowych projektów.
12 Jestem badaczem i potrzebuje pomocy w rekrutacji pacjentów.
Z profilu Ośrodek można stworzyć kwestionariusz kwalifikacji do
konkretnego badania. Inni użytkownicy (w tym pacjenci i lekarze
prowadzący) będą mogli sprawdzić, czy wskazanie projektu pokrywa się z
wskazaniem konkretnego chorego. Dane kontaktowe pacjenta/lekarza
prowadzącego będą udostępnione jeżeli zainteresowany wypełni
kwestionariusz kwalifikacyjny.
13 Czy/jak mogę zgłosić pacjenta?
Funkcja „dodaj pacjenta” jest dostępna dla użytkowników Pacjent oraz
HCP.
14 Wypełniłam formularz podczas TMT2016-co dalej?
Skontaktujemy się z Tobą gdy serwis zostanie uruchomiony. Jeżeli z
jakiegokolwiek powodu tak się nie stało –możesz samodzielnie stworzyć
profil, lub skontaktuj się z nami na info@bkwp.pl
OŚRODEK
15 Jak znaleźć nowe badanie w serwisie?
Zakładka „Badania kliniczne” > „Szukaj badania klinicznego”
16 Ilu pacjentów jest zapisanych do bazy?
Szczegółowe informacje dotyczące liczby użytkowników są dostępne
wyłącznie dla Administratorów. Liczba użytkowników zmienia się każdego
dnia.

17 Jak odszukać pożądaną grupę chorych?
Pacjent logując się do serwisu podaje bardzo podstawowe dane bazując na
głównych indexach ICD9/ICD10. Aby precyzyjnie wyszukać grupę
pacjentów należy wprowadzić do systemu nowe badanie podając możliwie
jak najwięcej konkretnych parametrów. System automatycznie poinformuje
spełniających kryteria pacjentów o nowym badaniu i umożliwi im
przekazanie danych kontaktowych w przypadku gdy będą zainteresowani
projektem.
18 Czy mogą wprowadzić badanie w imieniu Ośrodka ?
Każdy Badacz prowadzący działalność gospodarczą może założyć swój
własny profil Ośrodka. Jeżeli w danej placówce leczniczej znajduje się wiele
jednostek wskazane jest, aby dane kontaktowe dotyczyły tej konkretnej
jednostki.
CRO/FF
19 Jak wprowadzić projekt do wyszukiwarki?
Projekt wprowadza Ośrodek: zakładka „Badania kliniczne” > „Szukaj
badania klinicznego”,
Jeżeli ten sam projekt będzie prowadzony w wielu Ośrodkach – prosimy o
kontakt: info@bkwp.pl
20 Do ilu ośrodków BKWP.pl zapewnia dostęp?
Dostęp może mieć nieograniczona liczba użytkowników identyfikująca się
różnym adresem e-mail.
CRA/CTS
21 Jak BKWP.pl może mi pomóc w znalezieniu pracy/projektu?
Wypełniając „wizytówkę plus” bierzesz udział w projektach rekrutacyjnych.
Tylko osoby, które zaznaczą, że poszukują pracy będą widoczne w
wyszukiwarkach.
INNE
22 Gdzie zgłaszać błędy/uwagi na stronie?
Serwis BKWP.pl tworzą użytkownicy – dlatego będziemy bardzo wdzięczni
za wszelkie przesłane uwagi na info@bkwp.pl
23 Czy będę informowany o nowych badaniach w danym
wskazaniu/newsletter?
Na dole strony głównej będą pojawiały się nowe informacje dotyczące
serwisu. Zachęcamy również do śledzenia nas na:
https://www.facebook.com/bkwppl/, https://twitter.com/BKWPPL, oraz
https://www.linkedin.com/company/bkwp-pl?trk=biz-companies-cym

