Симптоми на
COVID-19

COVID-19 ИЗПИТВАНЕ
ЗА НАСКОРО
ДИАГНОСТИЦИРАНИ
ПАЦИЕНТИ

Надежда за
справяне с
COVID-19

Главоболие
Умора (Изтощение)
Треска
(температура, по-висока от 38˚C/100.4˚F)

Запушен или течащ нос
Кашлица

Възпалено гърло

Как да се свържете с нас
Ако имате въпроси, свързани с това
изпитване, моля уведомете екипа
по изпитването.

ИМЕ НА КЛИНИКАТА:

Задъхване или
затруднено дишане
Втрисане
Болки по тялото или мускулна
болка/болежки
Гадене или повръщане
Диария

Лице за контакт:
Адрес:
Телефонен номер:
Телефон за спешни случаи в
извънработно време:

Имейл адрес:

PFIZER-COVID-19_C4671002-NA_BROCHURE_V2.0_22JUL2021_BG-BG

Научете повече
за участието в
клинично изпитване
за COVID-19.

Важен
принос

За това изпитване
Това клинично изпитване оценява дали
изпитваното лекарство, прието през устата,
намалява продължителността и/или тежестта
на заболяването при хора, диагностицирани
наскоро с COVID-19.
В това изпитване се сравнява изследваното
(изпитваното) лекарство с плацебо (таблетка
без активна съставка). Вашето участие в това
изпитване ще продължи приблизително 6
месеца. Въпреки че се надяваме, че вече е
преминала най-лошата част от пандемията,
стотици хиляди случаи на COVID-19
продължават да бъдат съобщавани по целия
свят. Ето защо е толкова важно да продължим
да насърчаваме не само превенцията, но и
лечението на COVID-19.

Кой може да участва?
Това изпитване може да е възможност за
Вас, ако сте на възраст поне 18 години и
отговаряте на всички изисквания по-долу:
• Имали сте положителен резултат от
изследването за COVID-19 през последните 5
дни и преди това не сте имали положителен
резултат
• Наскоро сте развил/а симптом(и) на COVID-19
• Имате един или повече от симптомите,
изброени в раздела Симптоми на COVID-19
на тази брошура.

Какво представлява едно
клинично изпитване?

Забележка: Това не са единствените критерии
за включване в това клинично изпитване.
Член на екипа по клиничното изпитване ще
помогне да се определи дали това изпитване
е подходящо за Вас въз основа на всички
критерии за участие.

Защо се провеждат
клинични изпитвания?

Какво можете да очаквате
• Ако решите да участвате, екипът по
изпитването ще оцени дали сте подходящи
за участие.
• Ако екипът по изпитването определи, че сте
подходящи, ще получите и лечението, което
Вашият лекар препоръчва в допълнение към
изпитваното лекарство или плацебо.
• Половината от всички участници ще
получават изследваното (изпитваното)
лекарство, а другата половина ще получават
плацебо.

Клиничните изпитвания (или изследователските
проучвания) са тип медицинско изследване, в
което хората участват доброволно. Клиничните
изпитвания обикновено проучват по какъв начин
влияят на участниците потенциалните лекарства и
други лечения. Всички лекарства и ваксини, които
се използват днес при пациенти, са били тествани
за първи път в клинични изпитвания, включващи
стотици до хиляди хора.

Клиничните изпитвания са решаваща част от
разработването на лекарството: процесът от идеята
за потенциално лекарство до предоставянето
му на пациентите, които се нуждаят от него.
Процесът на разработването включва лабораторни
изследвания и редица клинични изпитвания при
хора. В този процес се събира важна информация
за потенциалното лекарство и как влияе на
участниците в клиничното изпитване. Ако тази
информация показва, че потенциалното лекарство
е безопасно и ефективно, спонсорите на клинични
изпитвания предоставят информацията на
регулаторните органи, като Агенцията по храните
и лекарствата на САЩ (FDA), които решават дали
да одобрят използването на лекарството от
пациентите.

Справянето с тази пандемия означава да
правим всичко възможно, за да предотвратим
непрекъснатото разпространение на COVID-19,
но нашата работа не свършва с това. Справянето
с тази пандемия означава също разработване на
ефективни възможности за лечение за хората,
които са се заразили с COVID-19.
Понастоящем няма одобрени перорални
лечения за COVID-19. Ако наскоро сте били
диагностицирани с COVID-19, участието в това
изпитване може да бъде възможност, която
да обмислите не само заради Вас самите, но и
като важен принос към глобалните усилия за
преодоляване на COVID-19.
Въпреки че всеки трябва да може да се включи
в клиничните изпитвания, от особено значение
е в изпитванията да се включват хора от
общностите, засегнати в най-голяма степен от
COVID-19. Включвайки се доброволно, Вие ще
представлявате хора като Вас - по възраст, пол,
раса, етническа принадлежност и от общности
като Вашата.
Включването в клинично изпитване е важно и
лично решение. Надяваме се да го обмислите.

Ние сме тук,
за да помогнем

Насърчаваме Ви да говорите с Вашия лекар
или с екипа по изпитването, ако имате въпроси
относно участието. По всяко време можете
да промените решението си и да напуснете
изпитването.

