
                                                                        
                  Анкетна  карта – семинар „ Застраховки на клинични проучвания“ 

                 Уважаеми колеги, 

              Настоящата анкета се провежда с намерението да съберем по – детайлна 
информация за предстоящия семинар “Застраховки на клинични 
проучвания”.Отговорите, получени от Вас,ще дадат по- ясна представа за въпросите, 
които ще залегнат в програмата на семинара. Информацията ,получена от  анкетни 
карти, ще бъде използвана в обобщен вид. 
             Моля отбелязвайте, избраният от Вас ,отговор като поставите знак  + 
непосредствено пред или зад фразата/ думата. 

А. 1.Информирани ли сте за срока на валидност на застраховката при клинично 
проучване?

● да
● не 
● не съм сигурен 
● друго/Моля 

посочете/..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

       А.2.Моля дай оценка на следното становище: „ Срокът на застраховката на 
клиничното проучване трябва да съвпада с издаването на разрешение от ИАЛ?“
       
         1 2 3 4 5     
изобщо не                съгласен съм           не мога да                    не съм                     изобщо не 
съм съгласен                                            преценя                         съгласен              съм съгласен

      А.3.  Имали ли сте проблем/и със застраховката, при условие, че въпросното 
клинично проучване продължава повече от една година?

● да
● не 
● не съм сигурен 
● друго/ Моля посочете/  

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

     А.5. Известно ли Ви е какво трябва да включва застрахователното покритие ,като 
информация ,при застраховка на клинично проучване?
 
● да 
● не 



● не съм сигурен 
●  друго/ Моля посочете/  

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

     А.6. Имали ли сте проблеми с издаването на конкретни застрахователни 
документи, при клинично проучване ?
● Застрахователна полица 
● добавък / добаваци към застрахователната полица, във връзка с налагащи се 

промени
● други................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................
                     

   А. 7. Смятате ли ,че трябва да съществуват минимални застрахователни лимити 
при застраховане на клинични проучвания? 

● да
● не 
● не съм сигурен 

          Ако „Да“ моля преминете на въпрос № 8. Ако „Не“ преминете на въпрос № 9. 

   А. 8. По какви критерии би трябвало да се определят минималните застрахователни 
лимити по дадено клинично проучване? 
  

● сложност и тежест на проучването / фаза/
● брой пациенти 
● участие на хронично болни и/или усложнени поциенти
● участие на здрави доброволци
● участие на деца
● онкологично болни 

          ................................................................................................................................................
          ................................................................................................................................................

    А. 9. Необходимо  ли е, според Вас да има по -  тясна информационна връзка между 
CRO / възложител/ изследователи и застраховател при възникване на събитие/ 
нежелана лекарствена реакция/?

● да 
● не 
● не съм сигурен 
● друго/ Моля посочете/ .........................................................................................................

      Пол:                1.Б. - жена              2.Б. - мъж 

     фирма/ институция: 
     град :    
    

                                                    
                                                 Благодарим Ви!


