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W ostatnich latach prowadzone s¹ liczne badania
zarówno krótko-, jak i d³ugoterminowe skutecznoci
leków psychotropowych z zastosowaniem placebo w zaburzeniach psychicznych, takich jak zaburzenia lêkowe, zespo³y depresyjne, maniakalne, schizofrenia czy
choroba Alzheimera. W wielu sytuacjach stosowanie
placebo, zw³aszcza przez d³u¿szy czas mo¿e byæ traktowane jako naruszenie prawa chorego do korzystania
z dostêpnej pomocy terapeutycznej gwarantowanej
przez miêdzynarodowe oraz obowi¹zuj¹ce w naszym
kraju regulacje etyczne i prawne. Zdarza siê, ¿e stosowanie placebo mo¿e naraziæ na niebezpieczeñstwo chorego lub jego otoczenie (np. stosowanie placebo u chorych w stanie maniakalnym, depresyjnym lub ostrej
psychozy). Nale¿y podkreliæ, ¿e w wiêkszoci przypadków istnieje mo¿liwoæ uzyskania informacji podobnych jak przy u¿yciu placebo przez porównanie leku
badanego z innym lekiem stanowi¹cym standard terapeutyczny w danym zaburzeniu.
W zwi¹zku z powy¿szym uznajemy za celowe przedstawienie nastêpuj¹cych zaleceñ skierowanych do psychiatrów w naszym kraju uczestnicz¹cych w badaniach
leków psychotropowych u chorych z zaburzeniami psychicznymi:

1. U osób z zaburzeniami psychicznymi nie jest dopuszczalne prowadzenie nawet krótkoterminowych badañ leków psychotropowych z zastosowaniem procedury
placebo, gdy badania takie wi¹¿¹ siê z pozbawieniem
chorego mo¿liwoci skorzystania z dostêpnego leczenia,
uznawanego za efektywne (lub z odroczeniem takiego
leczenia) i/lub nara¿a go na cierpienie lub niebezpieczeñstwo, albo na pogorszenie stanu zdrowia.
2. W wyj¹tkowych sytuacjach, gdy nie wchodz¹
w grê okolicznoci wymienione w pkt. 1, w szczególnoci gdy brak jest efektywnej metody leczenia, lub gdy
dostêpne metody terapii zawiod³y a prowadzone badanie w swym za³o¿eniu s³u¿y poprawie zdrowia osoby
badanej i/lub wnosi istotne dane poszerzaj¹ce zakres
wiedzy i umiejêtnoci lekarskich, jest dopuszczalne
krótkotrwa³e prowadzenie badania z procedur¹ placebo.
3. Badania takie mog¹ byæ prowadzone wy³¹cznie
w warunkach szpitalnych w odpowiednio przygotowanych orodkach.
4. Chorzy uczestnicz¹cy w takim badaniu powinni
byæ w sposób wyrany poinformowani o mo¿liwoci
zastosowania u nich placebo, wyraziæ wiadom¹ zgodê
na udzia³ w badaniu oraz mieæ zapewnion¹ szczególnie
troskliw¹ opiekê personelu lecz¹cego.

1 Projekt przygotowany przez Konsultanta Krajowego (Prof. Stanis³awa Pu¿yñskiego) i Przewodnicz¹cego Sekcji Psychofarmakologii PTP (prof. Janusza Robakowskiego) zosta³ przyjêty jako stanowisko Towarzystwa przez Zarz¹d G³ówny na posiedzeniu w dniu
8 marca 2005 r.

