Comitè Ètic d’Investigació Clínica

L’àmbit de competències d’aquest CEIC és més ampli que el dels altres, ja que és el designat per
centralitzar la funció, amb abast autonòmic, d’avaluar i informar els projectes amb cèl·lules
troncals, amb independència del centre on es prevegi desenvolupar-los (Disposició addicional
única del Decret 406/2006).
El Comitè CEIC del CMRB realitza, dins de l’àmbit d’actuació assignat, les següents funcions:
1. Valorar els projectes de recerca (PR) i protocols d’assaigs clínics (AC) i les seves
modificacions, en relació amb els objectius definits, l’evidència científica i la justificació dels
riscs i molèsties previsibles per als participants en funció dels potencials beneficis.
2. Avaluar la preparació dels investigadors del CMRB, o d’altres centres del seu àmbit
d’actuació acreditat, per al projecte o l’assaig proposat, així com també la idoneïtat de les
instal·lacions i equipaments disponibles en el centre on es pretén dur a terme el PR o AC.
3. Avaluar la informació escrita que es proporciona tan als donants de les estructures
biològiques que es puguin utilitzar en els projectes de recerca, com als que les puguin rebre
dins d’un assaig i revisar el document de consentiment informat que es proposa en cada cas
en particular per tal de garantir-ne el ple coneixement del que suposa la participació. En el
seu defecte, aquesta informació es lliurarà al representant legal del pacient.
4. Comprovar les previsions de compensació als participants en cas de lesió o mort,
atribuïbles al projecte o assaig clínic i les possibles compensacions econòmiques als
investigadors o als subjectes de la investigació, així com l’existència d’una assegurança
prevista per aquests casos.
5. Efectuar el seguiment dels PR i AC que estiguin en curs de realització, mitjançant la
informació periòdica escrita que enviaran els investigadors i que com a mínim serà anual
fins a la recepció de l’informe final.
6. Estar disposat a realitzar aquelles altres funcions que dins de la seva àrea de coneixement
li pugui assignar el Departament de Salut, a mes de la ja definides al decret 406/2006.
7. Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats

