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Κλινική έρευνα και δεοντολογία
Ανάπτυξη γνώσης που μπορεί να γενικευτεί με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της
υγείας ή / και την αύξηση της κατανόησης της ανθρώπινης βιολογίας.

Τα άτομα που συμμετέχουν είναι το μέσο για την εξασφάλιση αυτής της γνώσης.

Η κλινική έρευνα από πολλούς θεωρείται ότι «εκμεταλλεύεται» τα ανθρώπινα
υποκείμενα, μέσω της τοποθέτησης κάποιων ανθρώπων σε κίνδυνο για το καλό των
άλλων.
Οι δεοντολογικές απαιτήσεις της έρευνας αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της
πιθανότητας εκμετάλλευσης, εξασφαλίζοντας ότι τα υποκείμενα δεν
«χρησιμοποιούνται», αλλά αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην κοινωνική ευημερία.
Emanuel EJ. JAMA 2000;283:2701-2711

Έρευνα: «βάρος» ή όφελος;

Έρευνα ως
«βάρος»
Τα υποκείμενα
χρειάζονται
προστασία

Έρευνα ως
όφελος
Τα
υποκείμενα
χρειάζονται
πρόσβαση

Θεμελιώδεις αρχές της κλινικής έρευνας
ΓΝΩΣΗ: θα πρέπει να υπάρχει μια λογική προσδοκία ότι η έρευνα θα παράγει αύξηση των
γνώσεων, οι οποίες είναι άμεσα ή έμμεσα σχετικές με τη φροντίδα των ασθενών.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: δεν πρέπει να υπάρχει πρακτικά η δυνατότητα η ίδια αύξηση στη γνώση
να μπορούσε να επιτευχτεί με άλλο τρόπο, εκτός από τη συνεργασία με ασθενείς ως
ερευνητικά υποκείμενα.

ΟΦΕΛΟΣ: τα πιθανά οφέλη (στα ερευνητικά υποκείμενα ή σε άλλους) που προκύπτουν
από την αναμενόμενη αύξηση της γνώσης, πρέπει να είναι επαρκούς σημασίας και αξίας
και να υπερκαλύπτουν τους τυχόν κινδύνους πρόκλησης βλάβης που συνδέονται με την
έρευνα.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ: οι ασθενείς θα πρέπει να δώσουν έγκυρη συγκατάθεση για τη συμμετοχή τους
στην έρευνα, δηλαδή είναι απαραίτητο να δοθεί η σύμφωνη γνώμη τους ελεύθερα και αυτή να
βασίζεται στην κατάλληλη πληροφόρηση.

Journal of medical ethics 1993; 19: 85-91

Τι σημαίνει «συναίνεση»;
Η συναίνεση θεωρείται ελεύθερη, όταν δεν
προκαλείται με
(α) εξαναγκασμό ή,
(β) ψυχική πίεση, ή
(γ) απάτη ή
(δ) πλάνη
***Συναίνεση θεωρείται ότι λήφθηκε κατά τον πιο πάνω

τρόπο, εφόσον αυτή δεν θα παρεχόταν ελλείψει του εν λόγω
εξαναγκασμού, ψυχικής πίεσης, απάτης ή πλάνης.

Retrieved from http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_149/section-sc751e47ba-4007-4a6e-9a99-1108b3be5606.html

Πληροφορημένη
συναίνεση είναι η
διαδικασία και όχι απλά
το έγγραφο.

Τι πραγματικά σημαίνει Πληροφορημένη
Συναίνεση;

Η συναίνεση που δίδεται από τον
ασθενή, η οποία βασίζεται σε γνώση
της διαδικασίας που πρόκειται να
εκτελεστεί, συμπεριλαμβανομένων
των κινδύνων και των οφελών της,
καθώς και της γνώσης των
εναλλακτικών λύσεων για την
προτεινόμενη θεραπεία

King, Ruth R. Faden, (1986). A history and theory of informed consent. New York: Oxford Universi
Press

H συναίνεση πρέπει να είναι πάντα
πληροφορημένη

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ

Ο επαγγελματίας υγείας οφείλει
να ζητήσει από τον ασθενή να
συναινέσει πριν π.χ. λάβει
οποιαδήποτε θεραπεία

Ο κλινικός ερευνητής θα λάβει
την άδεια από τον εθελοντή πριν
τον εντάξει σε κλινική δοκιμή

Τι πρέπει περιλαμβάνει η συναίνεση
για να είναι πληροφορημένη;

Η ΠΣ είναι μια
διαδικασία
που αποτελεί
θεμελιώδες
δικαίωμα του
ασθενούς και
περιλαμβάνει:

Κατανόηση
από τον
ασθενή /
εθελοντή
Παροχή όλων των των
πληροφορι
σχετικών
ών που
πληροφοριών
παρέχονται
προς τον
εθελοντή / ασθενή

Συμφωνία
εθελοντική
για τη
συμμετοχή

King, Ruth R. Faden, (1986). A history and theory of informed consent. New York: Oxford Universi
Press

Δυσκολίες στην εφαρμογή αυτών των αρχών

Αν και οι αρχές που
διέπουν τις ορθές
πρακτικές στην
έρευνα είναι σε
μεγάλο βαθμό
αδιαμφισβήτητες,
συχνά προκύπτουν
δυσκολίες όταν
πρόκειται για την
εφαρμογή τους στην
πράξη.

Η έρευνα διακρίνεται
από τη συνήθη
κλινική πρακτική
μέσα από την
πρόθεση της να
προωθήσει τη
γνώση.

Οι δυσκολίες στην
κλινική έρευνα
μπορεί να είναι
ιδιαίτερα οξείες στην
περίπτωση των
ψυχιατρικών
ασθενών.

Journal of medical ethics 1993; 19: 85-91

Δυσκολίες στην εφαρμογή αυτών των
αρχών
ΓΝΩΣΗ

Το «corpus» της γνώσης έχει εδραιωθεί λιγότερο στις νευροεπιστήμες
συγκριτικά με άλλους κλάδους της ιατρικής.

Συναντάται συχνά η περίπτωση στην ψυχιατρική να υπάρχει διαφωνία
μεταξύ των ειδικών σχετικά με το κατά πόσο αυξάνεται η γνώση από
κάποιο ερευνητικό έργο.

Journal of medical ethics 1993; 19: 85-91

Δυσκολίες στην εφαρμογή αυτών των
αρχών
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

H ψυχοπαθολογία, σε αντίθεση με την παθολογία, είναι κυρίως ανθρώπινο φαινόμενο.

Αποκαλύπτεται κυρίως από την αυτο-αναφορά.

Ως εκ τούτου, η ανάγκη για τη χρήση ζώων στην ψυχιατρική έρευνα είναι μικρότερη σε σχέση
με άλλους κλάδους της ιατρικής και τελικά δεν αποφεύγεται η ανάγκη εργασίας με ασθενείς.
Journal of medical ethics 1993; 19: 85-91

Δυσκολίες σχετικά με το όφελος
στην εφαρμογή αυτών των αρχών

Το σύνολο γνώσης
στην ψυχιατρική
συγκριτικά με
πολλούς άλλους
κλάδους της ιατρικής
είναι μάλλον λιγότερο
καθιερωμένο.

Έτσι η πιθανή κλινική
χρησιμότητα ενός
ερευνητικού
προγράμματος και οι
κίνδυνοι βλάβης που
μπορεί να
προκύψουν, ίσως
είναι τελικά
δυσκολότερο να
εκτιμηθούν με
βεβαιότητα.

Η δυσκολία της
ψυχιατρικής
διάγνωσης, αρκετά
συχνά προκαλεί
αβεβαιότητα σχετικά
με το βαθμό στον
οποίο τα
αποτελέσματα της
έρευνας μπορούν να
εφαρμοστούν στην
καθημερινή κλινική
πρακτική.

Journal of medical ethics 1993; 19: 85-91

Δυσκολίες σχετικά με την ΠΣ κατά την
εφαρμογή των αρχών
• Εξαναγκασμός δεν παρατηρείται σχεδόν ποτέ πια, αλλά δεν
παύει να είναι άνιση η σχέση εξουσίας μεταξύ ιατρούασθενούς.
• Η ικανότητα απόφασης-δράσης επηρεάζεται σε αρκετές
ψυχιατρικές διαταραχές,
Π.χ. κατάθλιψη και παθολογική κινητοποίηση: καταθλιπτικός που
συμμετέχει στην έρευνα ελπίζοντας ότι θα τον «σκοτώσει»,
ψυχωτικός ασθενής που πιστεύει ότι το ερευνητικό πρόγραμμα
είναι μια εναρκτήρια τελετή που θα του προσφέρει πρόσβαση σε
υπερφυσικές δυνάμεις
Journal of medical ethics 1993; 19: 85-91

Δυσκολίες σχετικά με την ΠΣ κατά
την εφαρμογή των αρχών
• Ειδικά στην έρευνα της ψυχιατρικής έχει αναφερθεί ότι η
πλήρης αποκάλυψη μπορεί κάποιες φορές να
διαφοροποιήσει τις απαντήσεις του ερευνητικού
υποκειμένου και να καταλήξει μη έγκυρο το αποτέλεσμα

• Προβλήματα στην κατανόηση μπορεί να υπάρξουν όχι
μόνο σε διαταραχές που επηρεάζουν τη γνωστική
ικανότητα(π.χ νοητική υστέρηση, άνοια, συγχυτικές
καταστάσεις) αλλά και σε : κατάθλιψη λόγω γενικότερης
ψυχοκινητικής επιβράδυνσης, άγχος που αποτελεί
συχνά εμπόδιο στη επικοινωνία, υπομανία με διάσπαση
προσοχής.
Journal of medical ethics 1993; 19: 85-91

ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Κοινωνική ή επιστημονική αξία
Επιστημονική εγκυρότητα
Δίκαιος τρόπος επιλογής
Ευνοϊκή σχέση κινδύνου-οφέλους

Ανεξάρτητη επιτροπή κριτικής αξιολόγησης
Πληροφορημένη συναίνεση
Σεβασμός για τα εν δυνάμει ή ήδη ενταγμένα υποκείμενα
Journal of medical ethics 1993; 19: 85-91

Η μελέτη Tuskeegee για τη σύφιλη*
 Μεγαλύτερo μη θεραπευτικό πείραμα σε ανθρώπους στην
ιστορία της ιατρικής: Η πορεία της σύφιλης χωρίς θεραπεία
(1932-1972).
 399 φτωχοί Αφρο-Αμερικανός κολίγους σε αγροτικές περιοχές
στην Αλαμπάμα, ΗΠΑ.
 Στους άνδρες είχαν πει ότι είχαν υποβληθεί σε θεραπεία για το
"κακό αίμα".
 Ακόμη και μετά την ανακάλυψη της πενικιλίνης που βρέθηκε να
είναι μια θαυματουργή θεραπεία, οι άντρες δεν είχαν λάβει
θεραπεία ή ακόμη και δεν τους είχε εξηγηθεί από τι έπασχαν.
 Αμερικανοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης έκαναν τα πάντα για να
διασφαλιστεί ότι δεν λάμβαναν καμία άλλη θεραπεία από
οποιαδήποτε πηγή.

• Προεδρική συγγνώμη από τον Clinton, Μάιος 1997

* Tuskegee Syphilis Study Legacy Committee Final Report of May 20, 1996

Mελέτη Tuskeege και ηθική της έρευνας
Έλλειψη κοινωνικής αξίας
Επιστημονικά άκυρη μελέτη: υφιστάμενες θεραπείες για σύφιλη

Αθέμιτος επιλογή ασθενών
Δυσμενής σχέση κινδύνου-οφέλους

Αποτυχία των ανεξάρτητων αρχών ηθικής και δεοντολογίας
Άκυρη διαδικασία πληροφορημένης συναίνεσης

Έλλειψη σεβασμού για τα εγγεγραμμένα άτομα
Παράλειψη παροχής νεότερων δεδομένων

Εξαναγκασμός

Ηθική της έρευνας με ψυχιατρικούς ασθενείς
Όπως η έρευνα με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, έτσι και η έρευνα
με ψυχιατρικούς ασθενείς θα πρέπει να διέπεται από τις ίδιες
τέσσερεις αρχές:
• τη γνώση,
• την αναγκαιότητα,
• το όφελος και
• τη συναίνεση.
Ωστόσο, πολλές δυσχέρειες ανακύπτουν στη έρευνα με
ψυχιατρικούς ασθενείς, ιδίως στην αρχή της συναίνεσης.

Journal of medical ethics 1993; 19: 85-91

Η ηθική βάση της ψυχιατρικής έρευνας: εννοιολογικά
ζητήματα και εμπειρικά ευρήματα.
Ψυχιατρικά συμπτώματα επηρεάζουν σημαντικά την
πληροφορημένη συναίνεση
Πληροφορημένη συναίνεση είναι συχνά δύσκολο να
επιτευχθεί και με σωματικά ασθενείς
Λήψη αποφάσεων μέσω τρίτου μπορεί να είναι
προβληματική
Οι ασθενείς έχουν κίνητρα να συμμετάσχουν στην
έρευνα ελπίζοντας σε προσωπικό όφελος
Δεοντολογικές πτυχές της έρευνας δεν είναι ακόμα
αρκετά τεκμηριωμένες
Οι θεσμοθετημένες διαδικασίες ενδέχεται να μην είναι
επαρκείς για την προστασία των ευάλωτων ατόμων
Compr Psychiatry. 1998 May-Jun;39(3):99-110.

Πότε αμφισβητείται η ικανότητα του ασθενούς στη
συμμετοχική λήψη αποφάσεων;
Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σαφές κατά
πόσον ή όχι οι ασθενείς είναι σε θέση να λάβουν
αποφάσεις
Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για
να εξασφαλιστεί ότι ο ασθενής έχει τη δυνατότητα
να λάβει ευθύνη των αποφάσεων του.

http://depts.washington.edu/bioethx/topics/consent.html

Προϋποθέσεις για την εγκυρότητα της συναίνεσης του
ασθενούς
Ικανότητα συναίνεσης: κάποιος μπορεί να συναινέσει έγκυρα σε
ιατρική πράξη, εφόσον διαθέτει βουλητική ικανότητα, η οποία κρίνεται
από την ωριμότητά του, και εφόσον μπορεί να αντιληφθεί τη σημασία, το
σκοπό, τη φύση και την επικινδυνότητα της πράξης.

Ενημέρωση του ασθενούς από τον γιατρό

Δεν αντίκειται στα χρηστά ήθη
Πρέπει να αφορά τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη που προτείνεται στον
ασθενή τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Είναι ανίσχυρη αν είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής

Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ΠΣ

Μεγάλο μέρος της πρόσφατης έρευνας στη λήψη αποφάσεων κατευθύνεται
στην ικανότητα εάν, πότε και σε ποιο βαθμό τα άτομα με σοβαρές ψυχικές
νόσους είναι σε θέση να συναινέσουν στην έρευνα.

Η συζήτηση για τα θέματα αυτά τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την
έκθεση του 1998 της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (Η.Π.Α) , για την έρευνα
στην οποία μπορεί να συμμετέχουν άτομα με ψυχικές διαταραχές, οι οποίες
θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα τους λήψης αποφάσεων.

Είναι συνεχώς αυξανόμενη η τεκμηρίωση ότι "οι ψυχιατρικοί ασθενείς και η
ψυχιατρική έρευνα είναι ουσιαστικά όμοιες με την υπόλοιπη ιατρική έρευνα.

Schizophr Bull. 2006 Jan;32(1):47-68

Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ΠΣ

Η έκθεση αυτή, αν και αποσκοπούσε να διευκολύνει την πρόσθετη
προστασία για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές, η ίδια έγινε το επίκεντρο της
συζήτησης, διότι δεν παρείχε επαρκή βαρύτητα στα όσα ήταν ήδη γνωστά
για την ικανότητα λήψης αποφάσεων (δηλαδή, για την ετερογένεια της
ικανότητας λήψης αποφάσεων μεταξύ των ατόμων με ψυχικές νόσους)

Φάνηκε να ξεχωρίζει την ψυχιατρική νόσο με ειδικά μέτρα προστασίας, όταν,
στην πραγματικότητα, πολλές άλλες ιατρικές παθήσεις και δημογραφικές
μεταβλητές (π.χ., κατώτερη εκπαίδευση) εμφανίζονται να τοποθετούν τα
άτομα σε μεγαλύτερο κίνδυνο

Schizophr Bull. 2006 Jan;32(1):47-68

Πληροφορημένη συναίνεση: εκτίμηση
κατανόησης
ΣΤΟΧΟΣ:
Αξιολόγηση δομημένης και αυστηρής διαδικασίας συναίνεσης σε ασθενείς
με σχιζοφρένεια.
ΜΕΘΟΔΟΣ:
Τα έντυπα συγκατάθεσης διαβάστηκαν και εξηγήθηκαν σε 49 ασθενείς με
σχιζοφρένεια που συμμετείχαν σε εν εξελίξει κλινικές δοκιμές . Οι
ασθενείς απάντησαν σε ερωτηματολόγιο συναίνεσης για κάθε ερευνητικό
πρωτόκολλο. Οι διαδικασίες του πρωτόκολλου επαναλήφθηκαν έως ότου
οι ασθενείς απάντησαν το 100% των ερωτήσεων σωστά. Οι ασθενείς
τέθηκαν στις ίδιες ερωτήσεις 7 ημέρες αργότερα για να διαπιστωθεί πόσο
μεγάλο μέρος των πληροφοριών που τους είχε χορηγηθεί συγκράτησαν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι όταν διαπιστώνονται επαρκείς διαδικασίες
συγκατάθεσης, οι ασθενείς με σχιζοφρένεια είναι σε θέση να
κατανοήσουν και να διατηρήσουν τα κρίσιμα σημεία των πληροφοριών
της διαδικασίας συναίνεσης.
Am J Psychiatry. 1998 Nov;155(11):1508-11.

Ανάγκη για εξατομικευμένη διαδικασία πληροφορημένης
συναίνεσης

Μελέτες έχουν δείξει
ότι τα άτομα με
ψυχικές διαταραχές
υπολείπονται κάποιες
φορές στην ικανότητα
τους για συναίνεση,
αλλά όχι σε όλους
τους δείκτες αυτής,
κυρίως σε έναν ή δύο,
στην αντίληψη και τη
λογική.

Οι ασθενείς αυτοί
μπορεί να επιτύχουν
ικανότητα συγκρίσιμη
με εκείνους χωρίς
ψυχική νόσο και
μπορεί να καταλάβουν
και να δώσουν
συναίνεση, εάν η
διαδικασία συναίνεσης
και ενημέρωσης είναι
προσαρμοσμένες στα
γνωστικά τους
ελλείμματα (δηλ. την
μνήμη, τη γλώσσα,
την προσοχή και
κατανόηση)

Προτείνεται η χρήση
κατάλληλων
προσεγγίσεων, όπως
η αναλυτική συζήτηση
και παρουσίαση της
μελέτης,
απλοποιημένη εύκολη
στην κατανόηση
χρήση της γλώσσας,
απόδοση των
πληροφοριών σε
μικρά συνεχόμενα
κομμάτια και αρκετές
ευκαιρίες να
υποβάλουν
ερωτήσεις.

Perspect Clin Res. 2012 Jan-Mar; 3(1): 8–15.

Μη-έγκυρη
πληροφορημένη
συναίνεση
=
ερευνητικό
προϊόν που
στερείται ηθικής
????

• Προβληματισμοί

Εγκυρότητα
πληροφορημένης
συναίνεσης &
ερευνητικό
αποτέλεσμα

….κλείνοντας
Επιστήμη και ηθική έχουν αλλάξει τα τελευταία
100 χρόνια, και θα συνεχίζουν να αλλάζουν τον
επόμενο αιώνα.

Είναι ειρωνικό το γεγονός ότι η ηθική αποδοχή
της ψυχιατρικής έρευνας παραμένει ακόμα
αμφισβητήσιμη, ενώ παράλληλα δίνει
υποσχέσεις για την προώθηση της κατανόησης
μας για τη θεραπεία της ψυχικής ασθένειας

Η ψυχιατρική είναι έτοιμη να κινηθεί προς μια
νέα, πιο συνεκτική ερευνητική δεοντολογία,
παράδειγμα στο οποίο επιστημονικά και ηθικά
ζητήματα αναγνωρίζονται ως άρρηκτα
συνδεδεμένα μεταξύ τους
Psychiatr Clin North Am. 2002 Sep;25(3):525-45.

….Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

• “Researchers and physicians often don’t
understand each other; they speak
different languages,”
• “Doctors need to rely on instinct and
judgment to make choices,”
• “But these choices should be as informed
as possible by the evidence. And if the
evidence isn’t good, doctors should know
that, too. And so should patients.”

