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Ηθική αναγκαιότητα κλινικών μελετών

Οι υπάρχουσες δυνατότητες ίασης με τις καθιερωμένες 
θεραπείες είναι περιορισμένες στον καρκίνο

Σήμερα κατά προσέγγιση ιώνται 2 στους 3 ασθενείς με κακοήθεια 

ενώ ένας χάνει τη ζωή του από τη νόσο

•Κακοήθειες 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



Οι κλινικές μελέτες αποτελούν την πιο ουσιαστική παράμετρο 
κλινικής έρευνας

Αποτελούν τον μόνο επιστημονικά αποδεκτό τρόπο 
σύγκρισης νεότερων θεραπειών με καθιερωμένες

•Μεγαλύτερη συμμετοχή ασθενών σε κλινικές μελέτες 
μεταφράζεται σε ταχύτερες απαντήσεις σε κρίσιμα ερευνητικά 
ερωτήματα και κατά συνέπεια σε καλύτερη θεραπεία των 
κακοήθων νεοπλασιών.

Ηθική αναγκαιότητα κλινικών μελετών



Πλεονεκτήματα για τους ασθενείς από τη 
συμμετοχή σε κλινικές μελέτες

►Δωρεάν πρόσβαση σε νέες θεραπευτικές επιλογές πριν αυτές 
να είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό

►Πρόσβαση σε κέντρα υψηλού επιστημονικού κύρους

►Έλεγχος από Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές/οργανισμούς 
φαρμάκων

►Υποχρεωτική ασφάλιση έναντι άμεσων βλαβών και ιατρογενών 
σφαλμάτων



Η οικονομική θεώρηση των Κλινικών μελετών

Εισαγωγή συναλλάγματος

 Eρευνητές Γιατροί: αμοιβή

 Απασχόληση «έκτακτου προσωπικού»

 Νοσοκομείο: αμοιβή

 ΕΕΔ, ΕΟΦ

 Μείωση κόστους συνταγογραφούμενων  φαρμάκων



Πολυεπίπεδα οφέλη κλινικών μελετών

►Υψηλό επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών

►Υποδειγματική πλατφόρμα εκπαίδευσης νέων συναδέλφων

►Συμβολή στο επιστημονικό κύρος της Ελληνικής Ιατρικής

►Δυνατότητα για πολυκεντρικές μελέτες και διεθνείς συνεργασίες



Αρχές κλινικών μελετών

► Εξισορρόπηση μεταξύ προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
του ατόμου που λαμβάνει μέρος σε μία Κλινική Μελέτη και της 
κοινωνικής ανάγκης για νέες θεραπείες.

► Η Κλινική έρευνα και οι κλινικές μελέτες διέπονται από παγκοσμίως 
αποδεκτές και ιδιαίτερα αυστηρές επιστημονικές, δεοντολογικές, ηθικές 
αρχές καθώς επίσης και διεθνείς και τοπικές νομοθεσίες τις οποίες όλοι 
όσοι απασχολούνται με τις κλινικές μελέτες επιβάλλεται να τηρούν.

► Όλα τα παραπάνω διασφαλίζονται με μία σειρά οδηγιών και 
κατευθυντήριων γραμμών όπως:



Διακήρυξη του Ελσίνκι: Ηθικές αρχές που θα πρέπει να γίνονται σεβαστές 
από τους ιατρούς όταν διεξάγουν ιατρική έρευνα με ανθρώπους ή 
ανθρώπινο υλικό. Ανάμεσα στις βασικές αρχές της Διακήρυξης αυτής είναι:

► το καθήκον του ιατρού σε μια ιατρική έρευνα να διασφαλίσει την ζωή, 
υγεία, ιδιωτική ζωή και αξιοπρέπεια των ανθρώπινων υποκειμένων της 
έρευνας του.

► 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.

►οποιαδήποτε έρευνα με ανθρώπινα υποκείμενα διεξάγεται μόνο όταν 
αποδειχθεί ότι η έρευνα αυτή θα έχει οφέλη για τα άτομα του πληθυσμού 
της έρευνας

► 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).

Αρχές κλινικών μελετών



Κανόνες Ορθής Κλινικής Πρακτικής (GCP): 

► Σειρά εγγράφων και οδηγιών, όπου αναφέρονται οι υποχρεώσεις όλων όσων 
συμμετέχουν σε Κλινική έρευνα. Το ICH-GCP είναι ένα διεθνές ηθικό και 
επιστημονικό ποιοτικό πρότυπο που αφορά στο σχεδιασμό, στη διεξαγωγή, στη 
καταγραφή και στην ανακοίνωση δεδομένων, πειραμάτων σε ανθρώπους.

► 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

► Χρόνος ώστε να αποφασίσει ελεύθερα για την συμμετοχή του αλλά και να 
αποσυρθεί όποτε το θελήσει καθώς η συγκατάθεση του δεν αποτελεί κατά 
κανένα τρόπο δέσμευση.

► Η τήρηση όλων των αρχών και της νομοθεσίας διασφαλίζει τα δικαιώματα 
των ασθενών.

► Στην Ελλάδα σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3/89292, ΦΕΚ 
Β1973/31-12-2003 οι Κλινικές Μελέτες (Δοκιμές) εγκρίνονται από τον ΕΟΦ υπό 
την προϋπόθεση ότι έχει γνωμοδοτήσει θετικά η Εθνική Επιτροπή 
Δεοντολογίας (Ε.Ε.Δ.).

Αρχές κλινικών μελετών



Απαραίτητα στοιχεία πληροφόρησης του ασθενούς

 Περιγραφή του σκοπού της Θεραπείας και της αναμενόμενης 
διάρκειας συμμετοχής του ασθενούς

 Περιγραφή των οφελών για τον ασθενή

 Ενημέρωση για την εχεμύθεια του ιστορικού του φακέλου του 
ασθενούς και την περίπτωση ελέγχου αυτών από την εταιρεία χορηγό ή 
τον ΕΟΦ, ή άλλων Αρχών από άλλα κράτη

 Προσδιορισμός του ατόμου ή των ατόμων στον/ στους οποίους θα 
απευθυνθεί ο ασθενής (Δ/νσεις, τηλέφωνα για όλο το 24ωρο)  με τυχόν 
ερωτήσεις για τη Θεραπεία

 Ενημέρωση ότι η συμμετοχή είναι εθελοντική και ότι ο ασθενής έχει το 
δικαίωμα να σταματήσει χωρίς επιπτώσεις στην ιατρική περίθαλψή του

 Τους τυχόν αναμενόμενους κινδύνους για τον ασθενή

 Ενημέρωση ότι η συγκεκριμένη αγωγή ή διαδικασία ενδέχεται να φέρει 
κινδύνους για τον ασθενή, οι οποίοι δεν είναι γνωστοί



Συγκατάθεση

► Η εθελοντική, μη εξαναγκασμένη απόφαση, η οποία λαμβάνεται από 
άτομο ικανό και αυτόνομο, στη βάση ικανοποιητικής πληροφόρησης, 
έτσι ώστε να μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει προτεινόμενη 
“ενέργεια”, η οποία το αφορά

► Η αντιμετώπιση της έννοιας της συγκατάθεσης επηρεάζεται έντονα 
και από την πολιτιστική παράδοση του κάθε λαού. 

Ευρώπη:η έννοια της συγκατάθεσης παραμένει έως και σήμερα 
προσηλωμένη στην ευρωπαϊκή ανθρωπιστική παράδοση

ΗΠΑ: ταυτίζεται περισσότερο με ένα επίσημο διοικητικό και νομικό 
κείμενο, το οποίο επιχειρεί κυρίως να προασπίσει νομικά τους 
συμμετέχοντες αλλά και τους ερευνητές



Οδηγίες για τα περιεχόμενα του Εντύπου Ενημέρωσης και 

Συγκατάθεσης των συμμετεχόντων σε παρεμβατική κλινική μελέτη και 

για τις Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Κάλυψης από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες

1. Ταυτοποίηση του πρωτοκόλλου με τα εξής στοιχεία: • Τίτλος
μελέτης • Κωδικός μελέτης • Στοιχεία Χορηγού • Στοιχεία
Ερευνητή • Στοιχεία Κλινικής / Νοσοκομείου • Στοιχεία
συμμετέχοντα/ασθενή

2. Εισαγωγικό κείμενο (ο συμμετέχων/ασθενής καλείται να 
διαβάσει/κατανοήσει/συζητήσει με το γιατρό του) 

3. Περιγραφή αντικειμένου της μελέτης (σκοπός της μελέτης, 
κλπ)

4. Πληροφορίες για την αναμενόμενη διάρκεια της μελέτης, τον            
αριθμό των ερευνητικών κέντρων και των        συμμετεχόντων/ασθενών 
(στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς)



5. Τις διαδικασίες της μελέτης

6. Επιλεξιμότητα συμμετεχόντων

7. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων 

8. Πιθανές Ανεπιθύμητες Ενέργειες  (Κίνδυνοι/Ενοχλήσεις)/ 
Ειδικές προφυλάξεις ανάλογα με την περίπτωση

9. Τα αναμενόμενα οφέλη από τη συμμετοχή στη μελέτη 

Οδηγίες για τα περιεχόμενα του Εντύπου Ενημέρωσης και 

Συγκατάθεσης των συμμετεχόντων σε παρεμβατική κλινική μελέτη και 

για τις Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Κάλυψης από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες



10. Διακοπή Συμμετοχής

11. Φαρμακοτεχνική μορφή και συσκευασία φαρμάκου, δοσολογία, 
ειδικές προφυλάξεις, συνθήκες φύλαξης κλπ.

12. Οικονομικά ζητήματα/Αποζημιώσεις

14. Προσωπικά δεδομένα

15. Υπογραφή Συμμετέχοντα

Οδηγίες για τα περιεχόμενα του Εντύπου Ενημέρωσης και 

Συγκατάθεσης των συμμετεχόντων σε παρεμβατική κλινική μελέτη και 

για τις Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Κάλυψης από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες



Συμπερασματικά

►Πρωταρχικής σημασίας η ενημέρωση και κατανόηση από την πλευρά 
του ασθενούς πριν τη συμμετοχή σε κλινική μελέτη.

►Εθελοντική συμμετοχή κατόπιν συγκατάθεσης

►Κάθε βήμα, από τον σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεση μιας κλινικής 
μελέτης, τη διαχείριση της πληροφορίας και την ενημέρωση του 
ασθενούς, υποβάλλεται σε ελέγχους βάσει της συνθήκης του Ελσίνκι και 
του κώδικα «Ορθής κλινικής πρακτικής», από πλήθος επιτροπών, ώστε 
να διασφαλιστεί η επιστημονική ορθότητα κι ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

►Δικαίωμα απόσυρσης από τη μελέτη οποιαδήποτε στιγμή και για 
οποιοδήποτε λόγο 

►Σήμερα οι κλινικές μελέτες περισσότερο ασφαλείς από ποτέ


