REGULAMIN „FORMUŁA WSPARCIA EDUKACYJNEGO I MEDYCZNEGO EDUCATOR MMM18”
1. Pomysłodawcą oraz właścicielem konceptu intelektualnego o nazwie „Formuła wsparcia
edukacyjnego i medycznego” oraz akronimie „EDUCATOR MMM18” są Organizatorzy badania
„MAY MEASUREMENT MONTH 2018 (MMM18)”, w wolnym polskim tłumaczeniu „MAJ
MIESIĄCEM MIERZENIA ciśnienia tętniczego w Polsce w 2018 roku (MMM18)”: International
Society of Hypertension (ISH) - The Conference Collective Limited, 8 Waldegrave Road,
Teddington, Middlesex, TW11 8GT, UK, reprezentowane w Polsce przez International Society of
Hypertension - Regional Advisory Group Europe: prof. nadzw. dr hab. n. med. Jacka Jóźwiaka,
prof. dr hab. n. med. Jolantę Małyszko oraz dr n. med. Mirosława Masteja.
2. Formuła EDUKATOR MMM18 jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów medycznych
(lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, studentów kierunków
medycznych), którzy jako Badacze wezmą udział w badaniu MMM18.
3. Formuła EDUCATOR MMM18 zasilana jest przez Partnerów Naukowych, Partnerów Badania oraz
Patronów Medialnych.
4. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w badaniu MMM18 oraz formule EDUCATOR MMM18
jest elektroniczne zgłoszenie swojego udziału na stronie www.mmm18.pl oraz zarejestrowanie
się w ogólnoświatowej aplikacji MayMeasure.
5. Elementy formuły EDUCATOR MMM18 będą dostępne jedynie dla tych Badaczy, którzy dokonają
zgodnie z Protokołem Badania MMM18 rekrutacji co najmniej 30 badanych, przeprowadzając
u nich pomiary ciśnienia krwi oraz wprowadzając do aplikacji MayMeasure anonimowe dane
dotyczące stanu ich zdrowia.
6. Niezależnie od tego wszyscy Badacze, którzy dokonają rekrutacji co najmniej 15 badanych,
otrzymają Certyfikat Badacza MMM18. Przekazanie Certyfikatu Badacza MMM18 odbywać się
będzie drogą elektroniczną, w oparciu o adresy e-mail Badaczy, zapisane w systemach
elektronicznych MMM18 na etapie zgłoszenia i rejestracji do badania MMM18.
7. Organizatorzy formuły EDUCATOR MMM18 zastrzegają, że dla 28 najaktywniejszych Badaczy
MMM18 w Polsce, legitymujących się największą liczbą rekrutowanych badanych, przyznanych
zostanie kolejno (poczynając od największej liczby przebadanych osób), odpowiednio 28
następujących po sobie elementów formuły EDUCATOR MMM18:
a. 3 ciśnieniomierze MICROLIFE WATCH BP OFFICE z funkcją mierzenia ciśnienia na obu
przedramionach;
b. 10 ciśnieniomierzy MICROLIFE BP A6 BT (AFIB) z funkcją monitorowania migotania
przedsionków;
c. 5 egzemplarzy podręcznika medycznego „Interna Szczeklika 2017/2018. Podręcznik chorób
wewnętrznych”;
d. 10 bezpłatnych zaproszeń na kongresy organizowane w 2018/2019 roku przez Polskie
Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie
Towarzystwo Nefrologiczne, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne oraz Kolegium Lekarzy
Rodzinnych w Polsce.

8. Wśród pozostałych uczestników formuły EDUCATOR MMM18, którzy dokonają rekrutacji co
najmniej 30 pacjentów, rozlosowanych zostanie 55 elementów formuły wsparcia edukacyjnego i
medycznego w postaci:
a. 40 ciśnieniomierzy typu MICROLIFE BP A6 BT (AFIB) z funkcją monitorowania migotania
przedsionków;
b. 15 egzemplarzy podręcznika medycznego „Interna Szczeklika 2017/2018. Podręcznik chorób
wewnętrznych”.
9. Organizatorzy formuły EDUCATOR MMM18 zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia
dodatkowych materiałów formuły wsparcia edukacyjnego i medycznego, o czym powiadomią za
pomocą stosownej adnotacji na stronie www.mmm18.pl.
10. Przyznanie Badaczom elementów formuły EDUCATOR MMM17 odbędzie się nie później niż do
dnia 1 maja 2019 r.
11. W terminie tym, w oparciu o adresy e-mail pozyskane na etapie zgłoszenia i rejestracji do
badania MMM18, Badacze MMM18 spełniający kryteria opisane w pkt. 4 - 6 zostaną
powiadomieni imiennie o przyznanych im zgodnie z niniejszym regulaminem elementach formuły
EDUCATOR MMM18.
12. Weryfikacja Badaczy MMM18, którzy otrzymają elementy formuły EDUCATOR MMM18, odbywać
się będzie na podstawie danych pozyskanych na etapie zgłoszenia i rejestracji do badania
MMM18 (w tym imienia i nazwiska, numeru prawa wykonywania zawodu lub numeru indeksu
studenckiego, adresu e-mail) oraz w oparciu o ilości rekordów rekrutowanych badanych,
przesłanych poprzez aplikację MayMeasure.
13. Elementy formuły EDUCATOR MMM18 zostaną dostarczone Badaczom osobiście przez
przedstawicieli Organizatorów badania MMM18 w Polsce.
14. W razie pytań lub uwag do niniejszego Regulaminu wskazany jest kontakt e-mail na adres:
polska@mmm18.pl.
15. Oryginalny Protokół Badania w języku angielskim zamieszczony jest na stronie
www.maymeasure.com. Wyciąg z protokołu Badania w języku polskim znajduje się na stronie
www.mmm18.pl w zakładce „O badaniu MMM18”. Zapoznanie się z pełną wersją Protokołu
Badania wymaga przesłania pisemnej prośby wraz z uzasadnieniem na adres e-mail:
polska@mmm18.pl.
16. Badanie MMM18 w Polsce odbywa się w oparciu o pozytywną opinię Komisji Bioetycznej
właściwej dla Głównego Badacza w Polsce. Zapoznanie się z opinią Komisji Bioetycznej w wymaga
przesłania pisemnej prośby wraz z uzasadnieniem na adres e-mail: polska@mmm18.pl.
17. Wszelkie ewentualne zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej
i zamieszczenia na stronie www.mmm18.pl.

PEŁNA TREŚĆ DEKLARACJI ZGODY BADACZA MMM18 NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH,ZBIERANYCH NA ETAPIE ZGŁOSZENIA I REJESTRACJI DO BADANIA MMM18
Niniejszym oświadczam, iż po zapoznaniu się z informacjami Komitetu Sterującego w Polsce oraz
Komitetu Naukowego w Polsce, dotyczącymi badania „MAY MEASUREMENT MONTH 2018
(MMM18)”, w polskim tłumaczeniu „MAJ MIESIĄCEM MIERZENIA ciśnienia tętniczego w roku 2018
(MMM18)”, jako Badacz deklaruję gotowość do uczestnictwa w badaniu MMM18 oraz wyrażam
zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (zbieranych na etapie zgłoszenia i rejestracji do
badania MMM18) na liście Badaczy MMM18 zamierzających wziąć udział w opisanej kampanii, tym
samym w bazie danych Administratora MMM18 - International Society of Hypertension (ISH), The
Conference Collective Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex, TW11 8GT, UK,
reprezentowanego w Polsce przez International Society of Hypertension - Regional Advisory Group
Europe: prof. nadzw. dr hab. n. med. Jacka Jóźwiaka, prof. dr hab. n. med. Jolantę Małyszko oraz
dr n. med. Mirosława Masteja, jak również na ich przetwarzanie zgodnie z przepisami „Ustawy o
ochronie danych osobowych”, w celach związanych z przeprowadzeniem badania MMM18, w tym
ewentualnego udostępnienia danych właściwej Komisji Bioetycznej, opiniującej wniosek o
przeprowadzenie Badania oraz udostępnienia danych Towarzystwom Naukowym wchodzącym w
skład Komitetu Sterującego w Polsce oraz Komitetu Naukowego w Polsce oraz Partnerom Badania i
Patronom Medialnym, wspierającym Badanie MMM18. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczenie
moich danych osobowych na liście Badaczy biorących udział w „Formule wsparcia edukacyjnego i
medycznego EDUCATOR MMM18”. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o
dobrowolności podania wzmiankowanych danych oraz prawie dostępu do treści danych
zgromadzonych w bazie, w tym o prawie do ich uzupełniania, poprawiania, uaktualniania,
sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, a także żądania usunięcia ich z
bazy.

