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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
• Ως κλινική δοκιμή νοείται κάθε διερεύνηση επί
ανθρώπου, η οποία αποβλέπει στον προσδιορισμό ή
την επαλήθευση των κλινικών, φαρμακολογικών ή
άλλων φαρμακοδυναμικών δράσεων ενός ή
περισσοτέρων δοκιμαζόμενων φαρμάκων ή στον
εντοπισμό τυχόν παρενεργειών ενός ή περισσοτέρων
δοκιμαζόμενων φαρμάκων ή στη μελέτη της
απορρόφησης, της κατανομής, του μεταβολισμού και
της απέκκρισης ενός ή περισσοτέρων δοκιμαζόμενων
φαρμάκων, με στόχο τον έλεγχο της ασφάλειας ή της
αποτελεσματικότητα τους

ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
•
•
•
•
•

Ν. 3418/05 (ΚΙΔ) αρ. 24-26
Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO αρ. 5
Ν. 2619/ 1998 (Σύμβαση Οβδιέδο) αρ. 16, 17
Ν. 2071/92 αρ. 47
Διακήρυξη του Ελσίνκι του Παγκοσμίου
Οργανισμού Υγείας αρ. 16 – 22
• Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμβάσεως για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τη Βιοϊατρική
• ΥΑ ΔΥΓ3/ 89292 (Οδηγία 2001/ 20/ ΕΚ)
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
• Ενημέρωση
 διάγνωση/πορεία/κίνδυνοι + για σπανίους
• Συναίνεση
 Ειδική/τεκμηριωμένη/ανεπιφύλακτη/ελεύθερη =>
όχι προϊόν πλάνης/απάτης/απειλής
• Αναλογία οφέλους /κινδύνου
 Οι κίνδυνοι θα πρέπει να είναι δυσανάλογα
μικροί σε σχέση με τα πιθανά οφέλη για την
έρευνα.
• Έγκριση πργράμματος από ΕΕΔ
• Εθελοντικός Χαρακτήρας

PLACEBO
Στην περίπτωση αυτή χορηγούνται στον
ασθενή Placebo, φάρμακα δηλαδή που δεν
επιδρούν καθόλου αλλά πρέπει να ληφθούν
από ένα τμήμα των συμμετεχόντων στην
κλινική έρευνα με φάρμακα, ενώ ένα άλλο
τμήμα λαμβάνει το πραγματικό ερευνητικό
φάρμακο και συγκρίνονται μετά τα
αποτελέσματα στα δύο αυτά τμήματα

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
• η συναίνεση ως προϊόν πλάνης ή απάτης δεν
είναι ισχυρή
• Η συναίνεση έχει δοθεί μόνο ως προς το
έρευνα φάρμακο και όχι ως προς το εικονικό
• Ανίσχυρη συναίνεση συνεπάγεται ποινική
ευθύνη ιατρού ερευνητή;
• Ιδιαίτερο πρόβλημα εάν η παροχή εικονικού
σκευάσματος αποκλείει τη θεραπεία του
ασθενή με τις μεθόδους της στατικής ιατρικής

ΔΥΝΑΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
• Εικαζομένη συναίνεση υπό την έννοια ότι όποιος
συμφωνεί στο να λάβει το δοκιμαζόμενο
ερευνητικό φάρμακο συμφωνεί και στη
χορήγηση του εικονικού σκευάσματος
• Ενημέρωση πριν την έναρξη ότι μέρος των
συμμετεχόντων θα λάβει εικονικό σκεύασμα και
άρα ισχυρή συναίνεση
• Σε κάθε περίπτωση κινδύνου η υποχρέωση
ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ της έρευνας αφορά και σε
όσους λαμβάνουν το εικονικό σκεύασμα

