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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
 Το 2015 καταγράφηκαν παγκοσμίως 17.500.000 νέα περιστατικά 

καρκίνου και 8.700.000 θάνατοι από καρκίνο

 Μεταξύ 2005 και 2015, τα περιστατικά καρκίνου αυξήθηκαν κατά 
33%, κυρίως λόγω της γήρανσης και της αύξησης του πληθυσμού

 Ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως 

 Για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, οι θάνατοι από 

καρκίνο του πνεύμονα ξεπέρασαν τους θανάτους από τα 

καρδιαγγειακά



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (ΕΕ/2015)
 721000 θάνατοι από καρκίνο στους άνδρες και 560000 στις γυναίκες 

 60% των θανάτων οφείλονται στον καρκίνο μαστού, πνεύμονα και 
εντέρου

 Οι θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα είναι περισσότεροι από το 
άθροισμα των θανάτων των 3 συχνότερων καρκίνων (καρκίνο μαστού, 
προστάτη και εντέρου

 60-70% διαγιγνώσκονται με μεταστατικό ή τοπικά προχωρημένο 
στάδιο 

 5% των ασθενών συμμετέχουν σε μελέτες



ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 Οι δυνατότητες ίασης σήμερα με τις καθιερωμένες θεραπείες 

είναι περιορισμένες

 Σήμερα κατά προσέγγιση ιάται 1 στους 3 ασθενείς με καρκίνο,

ενώ οι άλλοι 2 χάνουν τη ζωή τους από τη νόσο

 Ο καρκίνος του πνεύμονα, μαστού και εντέρου ευθύνονται για τα 

3/5 των θανάτων, νοσήματα στα οποία οι καθιερωμένες θεραπείες 

αδυνατούν να οδηγήσουν σε ίαση σε προχωρημένα στάδια 

Malvezzi M et al. Ann Oncol 2011



ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ



ΑΠO ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ…

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΊΝΑΙ 10-15 ΕΤΗ



ΠΟΣΟΣΤΟ ‘ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ’ ΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 in 9 compounds makes it through development and gets approved by the European and/or the US 

regulatory authorities. Used unedited from: Nature Reviews Drug Discovery. 2004; 3:711-716



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 Ως κλινική δοκιμή νοείται κάθε διερεύνηση στον άνθρωπο, που 
σκοπό έχει:

 Τον προσδιορισμό των κλινικών & φαρμακολογικών δράσεων
του δοκιμαζόμενου φαρμάκου

 Την καταγραφή τυχόν παρενεργειών

 Τη μελέτη της απορρόφησης και βιοκατανομής του φαρμάκου με 
στόχο τον έλεγχο της ασφάλειας ή της αποτελεσματικότητας του 
φαρμάκου



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 Οι κλινικές μελέτες συγκρίνουν μια θεραπεία που είναι 

καθιερωμένη με μια νέα και πιθανόν πιο αποτελεσματική 

θεραπεία

 Ο στόχος τους είναι να αναδείξουν 

 ανωτερότητα ως προς την αποτελεσματικότητα

 ή-/και την ασφάλεια



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 Η Κλινική Έρευνα, μέσω των Κλινικών Μελετών (Δοκιμών), αποτελεί 

το μοναδικό εγκεκριμένο τρόπο δημιουργίας και ανάπτυξης νέων 

φαρμάκων

 Οι Κλινικές Μελέτες σχεδιάζονται έτσι ώστε να απαντήσουν στο 

ερώτημα κατά πόσον ένα φάρμακο είναι αποτελεσματικό για τη 

θεραπεία μιας συγκεκριμένης ασθένειας



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 Η αναγκαιότητα των κλινικών μελετών έχει θεσμοθετηθεί από 

τους διεθνείς οργανισμούς φαρμάκων με στόχο: 

 την προαγωγή των θεραπειών

 τη διασφάλιση της προστασίας του ασθενή



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

 Μελέτες φάσης 1: σκοπός είναι η μελέτη της δόσης, η ανοχής και της 

τοξικότητας ενός φαρμάκου

 Μελέτες φάσης 2: η δραστικότητα ενός φαρμάκου σε διάφορες 

κακοήθειες

 Μελέτες φάσης 3: σύγκριση μιας νέας θεραπείας με την καθιερωμένη 

θεραπεία

 Μελέτες φάσης 4: μετά την έγκριση του φαρμάκου, παρακολούθηση 

κυρίως για νέες ανεπιθύμητες ενέργειες



ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τετραμερής Σύμβαση (χορηγός, ιατρός, νοσοκομείο, φορέας οικονομικής 

διαχείρισης-ΕΛΚΕ η ΕΛΚΕΑ)

 Κατάθεση Φακέλου σε Επιστημονικό Συμβούλιο ->  γνώμη εντός 30 ημερών 

άλλως σιωπηρή θετική γνώμη

 Υπογραφή από το Διοικητή εντός 5 ημερών 

 Διαβίβαση σε Φορέα

 Ενεργοποίηση μετά από έγκριση από ΕΕΔ / ΕΟΦ



ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΕΟΦ

 Υποβολή αίτησης στο πρωτόκολλο 

 Έντυπο συγκατάθεσης 

 Το ερευνητικό πρωτόκολλο για το υπό μελέτη φάρμακο

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

 Έντυπο για δωρεάν συμμετοχή και δωρεάν χορήγηση του 

φαρμάκου

 Έλεγχος ηθικών και νομικών ζητημάτων από την ΕΕΔ εντός 60

ημερών

 Απόφαση του ΕΟΦ εντός 60 ημερών (σύμφωνη γνώμη ΕΕΔ)



Στελεχώνεται από επαγγελματίες 
υγείας (ιατρούς, φαρμακοποιούς, 
οδοντίατρους, δικηγόρος κ.λ.π) με 
εξειδίκευση σε θέματα 
κλινικών μελετών 

** Συμμετέχουν στις τακτικές 
συναντήσεις των αρμόδιων 
ευρωπαϊκών επιτροπών και 
ομάδων εργασίας με θέματα 
κλινικών δοκιμών (εγκρίσεις, 
επιθεωρήσεις, νομοθεσία,  κ.λ.π).

Αρμοδιότητες του τμήματος Κλινικών 
Δοκιμών : 

• Η αξιολόγηση των αιτήσεων 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών στη 
χώρα μας. 

• Σε συμφωνία με την ισχύουσα 
νομοθεσία (εναρμόνιση της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/20/ΕΚ). 
Το τμήμα Κλινικών Δοκιμών εκδίδει 
αποφάσεις (εγκριτικές ή 
απορριπτικές) επί των 
υποβαλλόμενων αιτήσεων εντός 60 
ημερών λαμβάνοντας υπ’ όψιν
μεταξύ άλλων και τις σχετικές 
γνωμοδοτήσεις της Εθνικής 
Επιτροπής Δεοντολογίας (ΕΕΔ). 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ-
ΤΜΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ



Η ΕΛΛΆΔΑ ΣΤΗΝ 18Η ΘΈΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΌ ΚΛΙΝΙΚΏΝ ΜΕΛΕΤΏΝ …. 
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Κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2015 – 27/11/2015 κατατέθηκαν συνολικά 128

αρχικές αιτήσεις έγκρισης διεξαγωγής κλινικών δοκιμών

Από αυτές :

 118 αφορούσαν αιτήσεις εμπορικών χορηγών και 

 10 αφορούσαν αιτήσεις μη εμπορικών 

Αναφορικά με τη φάση τους  από τις 128 αιτήσεις :

 3 αφορούσαν κλινικές δοκιμές φάσης Ι, 

 32 ήταν φάσης ΙΙ, 

 80 φάσης ΙΙΙ   και 

 13 φάσης IV (μετεγκριτικές).

Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας – Τμήμα Κλινικών Μελετών

Κέντρα διεξαγωγής: 558
Προϋπολογιζόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων ασθενών : 5195
Οικονομ. Προϋπολογισμός σύμβασης 

με Νοσοκομείο: 50.173.053 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ 

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ



Έτος Αρχικές Αιτήσεις Ογκολογικές

2011 121 42

2012 138 42

2013 123 45

2014 127 42

2015 155/128 74 (64.3%)

Σύνολο : 664 245

Στατιστικά στοιχεία : 

2011-2015 >> 664 αρχικές αιτήσεις έγκρισης διεξαγωγής κλινικών μελετών

Αναλυτικότερα ανά έτος : 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ 

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΟΦ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΑΜΗΛΟΣ, ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟ 2015

Κατάθεση  νέων μελετών στον 

ΕΟΦ

2012 2012 2013 2014 2015 Total

Ελλάδα 121 138 123 127 155 664

Ελλάδα - Ογκολογία 42 42 45 42 74 245

Source: EOF

Source: www.clinicaltrials.gov



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Η επιλογή του  κέντρου για τη διεξαγωγή πολυκεντρικών κλινικών 
μελετών αποτελεί ένδειξη: 

 Εμπειρίας

 Επιστημονικού κύρους 

 Υψηλού επίπεδου ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών

 Το κέντρο και οι συμμετέχοντες ερευνητές προσφέρουν 
υπηρεσίες σύμφωνα με τις αρχές της ορθής κλινικής πρακτικής

 Η επιλογή του κέντρου προϋποθέτει ακριβή τήρηση και αυστηρή 
φύλαξη των ιατρικών αρχείων



ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ICH-GCP

(§5.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ)

 Ο χορηγός είναι υπεύθυνος για την επιλογή των ερευνητικών 

κέντρων/ιδρυμάτων

 Ο κάθε ερευνητής θα πρέπει να έχει την κατάλληλη μόρφωση, 

εκπαίδευση και εμπειρία για να αναλάβει την ευθύνη για τη σωστή 

διεξαγωγή της κλινικής μελέτης 

 Πρέπει να έχει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως αυτές 

ορίζονται από τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών και τις 

νομοθεσίες/κανονισμούς (GCP κλπ.)

 Ο κάθε ερευνητής θα πρέπει να έχει τους κατάλληλους πόρους για τη 

διεξαγωγή της κλινικής μελέτης (προσωπικό, εγκαταστάσεις κλπ.)



ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

 Οι ασθενείς έχουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της υγείας τους 

 Έχουν δωρεάν πρόσβαση σε νέες θεραπείες πριν αυτές να είναι 

διαθέσιμες στο ευρύ κοινό

 Έχουν πρόσβαση και φροντίδα σε κέντρα υψηλού επιστημονικού 

κύρους κατά τη διάρκεια της κλινικής μελέτης

 Τακτική & ενδελεχής  παρακολούθηση της πορείας της νόσου



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

 Τα κέντρα που συμμετέχουν στις κλινικές μελέτες ελέγχονται από τις 

Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές/οργανισμούς φαρμάκων

 Αυτός ο ‘έλεγχος’ διασφαλίζει τους ασθενείς

 Ασφαλίζονται υποχρεωτικά έναντι άμεσων βλαβών στην υγεία τους 

αλλά και ιατρογενών σφαλμάτων 

 Βοηθούν τους υπολοίπους ασθενείς συνεισφέροντας στην ιατρική ερεύνα



ΑΣΘΕΝΗΣ

 Πολλοί ασθενείς δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα ένταξης σε 

μία κλινική μελέτη

 Δυσκολία κατανόησης της έννοιας της τυχαιοποίησης και της πιθανής 

ένταξης σε σκέλος placebo ή μη θεραπείας

 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να έχουν αρνητική

επίδραση στην ποιότητα ζωής

 Ανασφάλεια με την έννοια της έρευνας 

 ? πειραματόζωο



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ  «ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ»;



ΑΣΘΕΝΗΣ

 Εμπιστοσύνη στο γιατρό που προτείνει συμμετοχή σε μία 

κλινική δοκιμή

 Καθησυχασμός για τη δυσπιστία του κοινού για μελέτες που 

εκπονούνται από τη φαρμακοβιομηχανία

 Οι ασθενείς μπορεί να διαμένουν μακριά από τα ερευνητικά 

κέντρα



ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ…



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
• Ενημέρωση

διάγνωση/πορεία/κίνδυνοι και ως προς την αναλογία οφέλους 
/κινδύνου

• Συναίνεση

 Ελεύθερη => όχι προϊόν πλάνης/απάτης

 Έγγραφος τύπος, ρητή και ανεπιφύλακτη

 Εθελοντικός χαρακτήρας, ανά πάσα στιγμή ανάκληση

• Αναλογία οφέλους /κινδύνου

Κίνδυνοι δυσανάλογα μικροί σε σχέση με το όφελος

Υποχρέωση αμέσου διακοπής σε περίπτωση κινδύνου της
ζωής ή πιθανής σωματικής βλάβης του συμμετέχοντος



ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Οικονομία

Εθνικό Σύστημα Υγείας

Επαγγελματίες Υγείας

Ερευνητές

Ασθενείς



ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Εισροή  επενδύσεων στην Ελλάδα 

 250,000 ευρώ, 15% Νοσοκομεία, 5% ΥΠΕ, Βελτίωση της οργάνωσης και του 

εξοπλισμού των νοσοκομείων ,πρόσθετα έσοδα, 1ΚΜ (+ περίπου 5 τροπ) = 

13.000 ευρώ στον ΕΟΦ 

 Νέες θέσεις εργασίας σε τομείς υγείας 

 (1 ΚΜ = 3,2 θέσεις ερευνητικού προσωπικού/ κέντρο)

 Οι επισκέψεις, οι διαδικασίες, οι εξετάσεις καθώς και το φάρμακο στα 

πλαίσια της μελέτης παρέχονται δωρεάν

 Όφελος περίπου 200.000 ευρώ από 1 ΚΜ



ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 Συμμετοχή  στις διεθνείς εξελίξεις της έρευνας

 Νόμιμη & διαφανής αμοιβή για τις υπηρεσίες των ΕΥ

 Αύξηση εμπειρίας, ειδικά σε νέους επιστήμονες και ερευνητές





Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ΝΑΙ …

Υπουργείο Υγείας

ΕΟΦ

ΕΕΔ

Φαρμακο-
βιομηχανία

ΥΠΕ

Πανεπιστήμια

Νοσοκομεία

Ασθενείς

Ερευνητές, ΕΕ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ



ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

• Ωφελούνται οι ασθενείς

• Περίπου 5.000 ασθενείς/έτος έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, ιδιαίτερα σε σοβαρά ή/και 

χρόνια νοσήματα.

• Ωφελούνται τα ερευνητικά κέντρα

• Νέοι ειδικευμένοι ιατροί έχουν απασχόληση: 1 κλινική μελέτη συνεπάγεται 3,5 θέσεις ερευνητικού 

προσωπικού στο κέντρο της μελέτης

• Εξειδικευμένες κλινικές και ερευνητές έχουν τη δυνατότητα χρήσης καινοτόμων θεραπειών, 

δημοσιεύσεων και ερευνητικών κονδυλίων

•Ωφελείται το σύστημα υγείας και ο κρατικός προϋπολογισμός

• 1 Κλινική Μελέτη αποτελεί επένδυση ~250.000 ευρώ (Σύμφωνα με τους αποδεκτούς πολλαπλασιαστές, 

η καθαρή επίδραση στο ΑΕΠ κυμαίνεται μεταξύ 500.000 και 1 εκ. € ανά ΚΔ)

• 1 Κλινική Μελέτη αποφέρει επιπλέον οφέλη από δωρεάν φάρμακα και εξετάσεις περίπου 230.000 ευρώ

• Προβλέπεται παρακράτηση υπέρ του Νοσοκομείου στο 15-20% του εκτελεσθέντος προϋπολογισμού, 

και 5% υπέρ ΥΠΕ. Υπολογίζεται πως 1 Κλινική Μελέτη αποδίδει ~50.000 ευρώ στα Νοσοκομεία/ΥΠΕ.

• Οι αποζημιώσεις των ερευνητών διενεργούνται με διαφάνεια και φορολογούνται 

Μέσω των παραβόλων, 1 Κλινική Μελέτη ( 5 τροποποιήσεις) αποδίδει 13.200 ευρώ στον ΕΟΦ.



1.Ταχεία πρόσβαση σε νέες θεραπείες 

2. Βελτίωση θεραπευτικής αντιμετώπισης

3. Αύξηση θεραπευτικών επιλογών

4.Τακτική & ενδελεχής  παρακολούθηση της 

νόσου

5. Αύξηση προσδόκιμου επιβίωσης

6. Βελτίωση ποιότητας ζωής

7. Δυνατότητα πληροφόρησης για κλινικές 

μελέτες σε κάθε χώρα  (αυτοδιαχείριση της 

νόσου)

1. Δυνατότητα συμμετοχής  στην κλινική 

ανάπτυξη νέων φαρμάκων

2. Δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης 

θεραπείας

3. Απαντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα

4. Διεύρυνση γνώσεων

5. Αύξηση εμπειρίας

6. Νόμιμη & διαφανής αμοιβή για τις 

υπηρεσίες τους

Επαγγελματίες ΥγείαςΑσθενείς

ΟΦΕΛΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ


