Informazio-liburuxka
ikertzaileentzat

Aplikatu behar diren arauetan ezarrita dagoen bezala, organo independentea
da eta hainbat diziplinetako kideek osatzen dute. Batzordearen helburu
nagusia ikerketa biomedikoko proiektu bateko parte-hartzaileen eskubideak,
segurtasuna eta ongizatea zaintzea da, printzipio metodologikoak, etikoak
eta lege-arlokoak egoki aplikatzen direla bermatuta.

Zeintzuk dira Ikerkuntzako Batzorde Etikoaren eginkizunak?
› Ikertzaileen prestakuntza egokia den eta proiektua egingarria den
ebaluatzea.

Zer da
Ikerkuntzako
Batzorde Etikoa
(IBE)?

› Alderdi metodologikoak, etikoak eta lege-arlokoak haztatzea, baita
ikerketa-proiektuan parte hartuko dutenen arrisku eta onurak ere.
› Alderdi metodologiko, etiko eta lege-arlokoei buruzko orientazioa
ematea ikertzaileei.
› Ebaluazio-prozedurako alderdiei buruzko orientazioa ematea ikertzaileei.
› Abal etiko bat eratzea, ezinbestekoa ikerketaren emaitzak argitaratu ahal
izateko.

Hauek dira batzorde bakoitzaren idazkaritzekin harremanetan
ipintzeko bideak:

› Ikerketako parte-hartzaileen eskubideak, segurtasuna eta ongizatea
bermatzeko egin diren proiektuen jarraipena egitea.

E-mIBEren idazkaritza Farmazia Zuzendaritzan dago:

Zeintzuk dira dauden batzorde motak?
› IBE (Ikerkuntzako Batzorde Etikoa), ikerketa-proiektuak ebaluatzeko.
› mIBE (Medikamentuen gaineko Ikerkuntza Batzorde Etikoa), ikerketaproiektuez gain, medikamentuekin eta/edo produktu sanitarioekin
egindako ikerketa klinikoak ebaluatzeko.

Noiz eskatu behar zaio batzordeari ikerketa-proiektu baten
ebaluazioa?
Ikerketaren subjektua paziente bat denean; medikamentuak edo produktu
sanitarioak ikertzen direnean; historia klinikoak berrikusten edo pazienteen
datuak biltzen direnean ikerketako helburuekin, edo lagin biologikoak
erabiltzen direnean.

Zein batzordek ebaluatu behar du zer?

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

› Arabako ESIko IBEa: Telefono-zk.: 945 00 74 13
› Barrualde-Galdakaoko ESIko IBEa: Telefono-zk.: 94 400 70 70
› Basurtuko ESIko IBEa: Telefono-zk.: 94 400 63 09
› Ezkerralde-Enkarterri-Cruceseko ESIko IBEa: Telefono-zk.: 94 600 63 14
› Gipuzkoako Osasun Barrutiko IBEa: Telefono-zk.: 943 00 74 02

Laginekin egindako ikerketetarako, hemen kontsultatu:

› Bioaraba: https://www.bioaraba.org/
› Biocruces-Bizkaia: https://www.biocrucesbizkaia.org/web/biocruces/inicio
› Biodonostia: http://www.biodonostia.org/eu/

EZ

Zentro bakarrak
pazienteak biltzen ditu?

Ikerketa zentro bakarra:
tokiko IBE

IBEetako idazkaritzak:

› Bioef: https://www.bioef.org/eu/jarduera/osasun-arloko-profesionalenarreta/

Zentro guziak kudeatzaile
bakar baten babesean daude?

BAI

› Helbide elektronikoa: ceic.eeaa@euskadi.eus

› Osakidetzako ikerketa-unitateak: https://www.osakidetza.euskadi.eus/
r85-pkinve03/es/contenidos/informacion/investigacion_osk/es_es_0027i/
investigacion_osk_e.html

BAI

BAI

BAI

› Web-orria: http://www.euskadi.eus/ikerketa-klinikoetarako-batzorde-etikoa/

Ba al dakizu zein ikerketa-egitura diren EAEko ikertzaileen oinarri?

Ikerketa-proiektua zentro ezberdinetan
burutzen da (edoizen mailan:
nazionala, autonomikoa…)?
EZ

› Telefono-zk.: 945 01 92 96; 945 01 56 34

› E-mIBEren web-orria, Biobankuen atala: Kontsultatu erabunde bakoitzaren
intranetean.

Medikamentuekin
edo produktu sanitarioekin
egindako ikerketa klinikoa da?
EZ

› Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. Donostia-San Sebastián kalea ,1.
Vitoria-Gasteiz 01010

EZ

Ikerketa zentro anitza:
Euskadiko mIBE

Web-orri honetan kontsulta dezakezu informazio guztia:
http://www.euskadi.eus/informacion/h1-farmazia-h1/web01-a2ikerpr/eu/

