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Υπεύθυνος Τμήματος Κλινικών Δοκιμών  

«Τί προβλήματα 

συναντούν οι ασθενείς, 

όταν συμμετέχουν στις 

Κλινικές Μελέτες –

Πώς προσεγγίζουμε 

τους ασθενείς;» 



•Οι μεγάλοι ήρωες των 

κλινικών μελετών  είναι 

οι ίδιοι οι ασθενείς που 

συνειδητά και 

εθελοντικά προσφέρουν 

τον ίδιο τους τον εαυτό 

μέσα από την 

εμπιστοσύνη προς τον 

ιατρό τους  για την 

προαγωγή της έρευνας 

και την ανακάλυψη 

καλύτερων θεραπειών 

για τις μελλοντικές 

γενεές



Η Κλινική Έρευνα αποτελεί το μοναδικό

εγκεκριμένο τρόπο δημιουργίας και ανάπτυξης 

νέων φαρμάκων μέσω των Κλινικών Μελετών 

(ή και Δοκιμών)



Οι Κλινικές Μελέτες σχεδιάζονται έτσι ώστε να

απαντήσουν σε ένα επιστημονικό και/ή

ιατρικό ερώτημα σχετικά με ένα φάρμακο το

οποίο προορίζεται για την θεραπεία ενός

συγκεκριμένου πληθυσμού και για μία

συγκεκριμένη ασθένεια.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ 

HELSINKI ΚΑΙ ΤΟΥ GCP

 Το ερώτημα που τίθεται πρέπει να 
είναι κλινικά σημαντικό

 Τα διαφαινόμενα οφέλη για τους 
ασθενείς και την κοινωνία να 
υπερβαίνουν τους κινδύνους

 Υποχρεωτική ενημέρωση κι 
έγγραφη συγκατάθεση των 
ασθενών

 Τήρηση όλων των κανόνων
επιστημονικής μεθοδολογίας για την 
επιστημονικά και ηθικά σωστή 
διεξαγωγή της Κλινικής Δοκιμής 



Διακήρυξη του Ελσίνκι

1. Καθήκον του ιατρού σε μια ιατρική έρευνα να διασφαλίσει την ζωή, 

υγεία, ιδιωτική ζωή και αξιοπρέπεια των ανθρώπινων υποκειμένων 

της έρευνας του.

2. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή πειραματικών διαδικασιών με την χρήση 

ανθρώπινων υποκειμένων θα πρέπει να παρατίθεται ξεκάθαρα σ’ ένα 

ερευνητικό πρωτόκολλο, το οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται σε 

ανεξάρτητη επιτροπή βιοηθικής για αξιολόγηση.

3. Οποιαδήποτε έρευνα με ανθρώπινα υποκείμενα διεξάγεται μόνο 

όταν αποδειχθεί ότι η έρευνα αυτή θα έχει οφέλη για τα άτομα του 

πληθυσμού της έρευνας

4. Γίνεται ειδική πρόνοια για λήψη ενημερωμένης συγκατάθεσης από 

τους συμμετέχοντες σ’ ένα ερευνητικό πρόγραμμα, με ιδιαίτερη έμφαση 

σε άτομα που δεν είναι σε θέση να δώσουν την συγκατάθεση τους 

(ανήλικοι, άτομα με ειδικές ανάγκες)



ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ



Προβλήματα που συναντούν οι ασθενείς, 

όταν συμμετέχουν στις Κλινικές Μελέτες:  

 Πλημμελής ενημέρωση

 Αδυναμία κατανόησης 

 Δυσχερής συνεργασία με τους ερευνητές –

Κακή συμμόρφωση με τη θεραπεία.

 Μη εφικτό θεραπευτικό αποτέλεσμα –

Βλάβες και ιατρογενή σφάλματα



Προβλήματα που συναντούν οι ασθενείς, 

όταν συμμετέχουν στις Κλινικές Μελέτες:  

 Πλημμελής ενημέρωση

 Αδυναμία κατανόησης 

 Δυσχερής συνεργασία με τους ερευνητές –

Κακή συμμόρφωση με τη θεραπεία.

 Μη εφικτό θεραπευτικό αποτέλεσμα –

Βλάβες και ιατρογενή σφάλματα



 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (απαραίτητη η χρήση-

υπογραφή  ανεξάρτητου μάρτυρα )

 ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΕΞΕΓΗΣΕΩΝ 

 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 

(Διαδικασίες-σκέλη τυχαιοποίησης-παρενέργειες)



Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πιθανόν

επηρεάζουν την απόφαση ενός ασθενή να

συμμετέχει σε μια Κλινική Μελέτη είναι το κατά

πόσο και με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η

ασφάλεια και τα δικαιώματα του κατά την

συμμετοχή του



Μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους είναι ότι:

 ο ασθενής θα πρέπει πρώτα να έχει ενημερωθεί από τον ιατρό του 

για όλες τις πληροφορίες της Μελέτης (δικαιώματα, σκοπός 

Μελέτης, διάρκεια, απαιτούμενες Διαδικασίες, συνδέσμους 

Επικοινωνίας) όπως αυτές αναφέρονται στο Έντυπο Συγκατάθεσης

 να έχει το χρόνο να αποφασίσει στην συνέχεια ελεύθερα για την 

συμμετοχή του αλλά 

και να αποσυρθεί όποτε το θελήσει καθώς η συγκατάθεση του δεν 

αποτελεί κατά κανένα τρόπο δέσμευση.



Έγγραφη Συγκατάθεση
Οφείλει να έχει συνταχθεί με βάση την οδηγία 2001/20/ΕΚ, για την

εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές μελέτες

Φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο»

(ΥΑΔΥΓ3/89292/31.12.2003)

Οφείλει να Περιλαμβάνει

•Δικαιώματα Συμμετεχόντων

•Σκοπό Μελέτης

•Διάρκεια

•Απαιτούμενες Διαδικασίες

•Συνδέσμους Επικοινωνίας

Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δέσμευση



Προβλήματα που συναντούν οι ασθενείς, 

όταν συμμετέχουν στις Κλινικές Μελέτες:  

 Πλημμελής ενημέρωση

 Αδυναμία κατανόησης 

 Δυσχερής συνεργασία με τους ερευνητές –

Κακή συμμόρφωση με τη θεραπεία.

 Μη εφικτό θεραπευτικό αποτέλεσμα –

Βλάβες και ιατρογενή σφάλματα



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ..... ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ



Προβλήματα που συναντούν οι ασθενείς, 

όταν συμμετέχουν στις Κλινικές Μελέτες:  

 Πλημμελής ενημέρωση

 Αδυναμία κατανόησης 

 Δυσχερής συνεργασία με τους ερευνητές –

Κακή συμμόρφωση με τη θεραπεία.

 Μη εφικτό θεραπευτικό αποτέλεσμα –

Βλάβες και ιατρογενή σφάλματα



Συμμετοχή Εθελοντών

Οφέλη

•– Ενεργός συμμετοχή στη βελτίωση των

λαμβανομένων Υπηρεσιών Υγείας

•– Πρόσβαση σε νέες θεραπείες

•– Άριστη Ιατρική Φροντίδα

•– Κοινωνική Προσφορά

•Πιθανοί Κίνδυνοι

•– Επιπτώσεις στην Υγεία

•– Αναποτελεσματικότητα μεθόδου

•– Αυξημένες απαιτήσεις σε χρόνο



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 Εμβόλιο πολιομυελίτιδας (Salk) σε 600.000 

μαθητές

Αντιφυματική αγωγή

Φάρμακα κατά της ηπατίτιδας

Αντιρετροϊκά φάρμακα

Herceptin , Glivec,  Mabthera



ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

Απαραίτητη η εμπειρία των ερευνητών

Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο στα 

εξειδικευμένα κέντρα.

Ανάγκη για εξειδικευμένα κέντρα (CoE) 

κλινικών μελετών



ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ



 Ειλικρίνεια

 Άνεση χρόνου

 Σαφήνεια

 Κατανόηση

 Αγάπη

 Βάζουμε τον εαυτό μας (ή προσφιλών μας)

στην θέση τους



Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ

Όλες οι κλινικές μελέτες που διεξάγονται 

παγκοσμίως καταχωρίζονται σε μία βάση 

δεδομένων, στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος 

μπορεί να ανατρέξει για εξεύρεση πληροφοριών:

www.clinicaltrials.gov



Άρα: η κλινική έρευνα στον καρκίνο,

 Κίνητρο είναι η αγάπη προς τον ασθενή 

 Είναι ηθικά επιβεβλημένη

Οφείλει να διεξάγεται με  επιστημονικά και 

δεοντολογικά αυστηρούς κανόνες (Helsinki, GCP) που 

στόχο έχουν την ωφέλεια των ασθενών που συμμετέχουν 

στις μελέτες

Τα αποτελέσματα των μελετών είναι ευεργετικά και για 

τους μελλοντικούς ασθενείς, το σύστημα Υγείας, το 

κοινωνικό σύνολο και την ίδια την Πολιτεία.



Σας 

ευχαριστώ!


