
Trpíte návaly horka spojenými 

s menopauzou? Rádi bychom, 

abyste zvážila účast v klinickém 

hodnocení OASIS.

Pokud byste měla zájem zúčastnit se, 
požádejte, prosím, svého lékaře o další 
informace, nebo se obraťte na:

[Kontaktní informace pracoviště]

1http://www.menopause.org/for-women/menopause-faqs-hot-�ashes
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        Trpíte návaly 
horka?

Zjistěte více o klinickém 
hodnocení OASIS zabývajícím 
se hodnoceným ústně 
podávaným nehormonálním 
léčivem.



Potýkáte se s menopauzou?

Návaly horka jsou charakteristickým znakem 

menopauzy. Přestože jejich přesná příčina není úplně 

známá, má se za to, že návaly horka jsou výsledkem 

změn v hypothalamu, části mozku, která reguluje 

tělesnou teplotu.1

Můžete trpět příznaky, jako například:

• pocit intenzívního tepla v horní části těla,

• zvýšená tepová frekvence,

• pocity úzkosti,

• špatná kvalita spánku.

Jak se můžu zúčastnit?

Kritéria účasti v klinickém hodnocení OASIS 
splňujete, pokud: 

• Jste žena ve věku mezi 40 a 65 lety. 

• Neměla jste menstruaci alespoň 6 měsíců. 

• Trpíte návaly horka spojenými s menopauzou 

a hledáte alternativní možnost léčby svých 

symptomů.

O klinickém 
hodnocení

Program OASIS se skládá ze tří výzkumných klinických 

hodnocení, která zkoumají bezpečnost a účinnost 

hodnoceného ústně podávaného nehormonálního 

léčiva proti návalům horka spojeným s menopauzou. 

V závislosti na klinickém hodnocení bude Vaše účast 

trvat nanejvýš 9 až 15 měsíců a bude zahrnovat 9 až 

11 návštěv ordinace zkoušejícího lékaře, nemocnice 

nebo kliniky a jeden nebo dva telefonáty.

Co je to výzkumné klinické 
hodnocení?

Výzkumná klinická hodnocení (zvaná též klinické 

studie) hodnotí nové způsoby prevence, odhalování, 

diagnostiky nebo léčby nemocí. Pomáhají posoudit, 

zda jsou hodnocená léčiva bezpečná a účinná. 

Hodnocené léčivo se studuje, aby se zjistilo, zda lze 

jeho užíváním zlepšit nějakou chorobu nebo zdravotní 

problém. Vaše práva, bezpečnost a soukromí budou 

respektovány a chráněny pracovníky týmu klinického 

hodnocení. Vaše účast je po celou dobu dobrovolná. 

Proč se zúčastnit?

Pokud budete způsobilá k účasti a rozhodnete 
se zúčastnit, můžete získat:

• Léčivo užívané ústně a s klinickým hodnocením 

spojenou péči zkoušejícího lékaře a jeho zkušeného 

týmu, to vše zcela zdarma.

• Informace o menopauze a o tom, jak zvládat 

Vaše příznaky.

• Oprávněnou kompenzaci Vašeho času a cestovních 

nákladů.

Vaše účast může pomoci rozšířit lékařské 
znalosti o návalech horka spojených 
s menopauzou.


