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Εξασφαλίζει τη στενή παρακολούθηση από μια 
ερευνητική ομάδα γιατρών και άλλων 
επαγγελματιών υγείας που γνωρίζουν την πάθηση

Προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
ερευνητικές θεραπείες που δεν είναι ακόμη 
διαθέσιμες στο κοινό και πιθανόν να είναι πιο 
αποτελεσματικές από την πρότυπη προσέγγιση

Συμβάλλει στην οικονομική ελάφρυνση του 
ασθενούς και του ασφαλιστικού συστήματος

Βοηθά  στη βελτίωση της ιατρικής 
φροντίδας και της παροχής υγείας 
γενικότερα







Οι κλινικές μελέτες απαιτούν

• Συχνές επισκέψεις στο 
κέντρο

• Περισσότερες 
απεικονιστικές εξετάσεις

• Συχνό εργαστηριακό έλεγχο

• Τήρηση χρονοδιαγράμματος



• Ασφάλεια (ασθενών, προσωπικού, κοινωνικού συνόλου)

• Επάρκεια προσωπικού, δομών και μέσων (κλινών, φαρμάκων, 
εργαστηρίων)

• Αξιοπιστία αποτελεσμάτων και εγκυρότητα της μελέτης 



• Η διατήρηση ενεργών όλων των κλινικών   μελετών είναι δύσκολη

Απόφαση από χορηγούς για

• Έναρξη νέων μελετών (εκτίμηση της σκοπιμότητας και της ανάγκης άμεσης 
έναρξης μιας νέας μελέτης μετά από συνεργασία χορηγού και ερευνητών, 

εκτίμηση σχέσης ωφελους κινδύνου, φάση μελέτης)

• Ενεργοποίηση νέων κέντρων σε ήδη ενεργείς μελέτες

• Ένταξη νέων ασθενών (Πληθυσμός ασθενών: ηλικιωμένοι, συνοσηρότητα, 
μελέτες με φάρμακα για σπάνια νοσήματα, όπου η ένταξη ασθενών είναι ήδη 
δύσκολη)

• Συνέχιση συμμετοχής ασθενών στις μελέτες (Ανάγκη χρήσης δομών υγείας)









Αλλαγές στην ένταξη/συνέχιση

• Προσωρινή παύση της μελέτης σε κάποιο ή όλα τα κέντρα

• Παράταση χρονικής διάρκειας της μελέτης

• Απενεργοποίηση κέντρων στα οποία δεν έχει γίνει ακόμη έναρξη της 
μελέτης

• Απενεργοποίηση κέντρων  με σκοπό την προστασία και ασφάλεια των 
ασθενών, αν υπάρχει σημαντική δυσκολία συνέχισης της μελέτης



Αλλαγές στη διαχείρηση των ασθενών

• Αν είναι δυνατό, μεταφορά των ασθενών που συμμετέχουν στη μελέτη σε 
κέντρα που βρίσκονται μακριά από περιοχές με αυξημένο αριθμό 
κρουσμάτων ή πιο κοντά στο σπίτι τους

• Αντικατάσταση της φυσικής παρουσίας από τηλεφωνικές κλήσεις ή 
virtual visits, πραγματοποίηση απολύτως απαραίτητων επισκέψεων στο 
κέντρο

• Διατήρηση της ανάγκης  πραγματοποίησης σημαντικών εργαστηριακών 
και απεικονιστικών εξετάσεων, που αφορούν την ασφάλεια του ασθενούς 
και την ακεραιότητα της μελέτης, χρήση εργαστηρίων κοντά στην οικία 
του ασθενούς

• Χορήγηση του ερευνητικού φαρμάκου κατ’οίκον, όταν αυτό επιτρέπεται

• COVID test πριν την έναρξη θεραπείας



Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας

• Remote monitoring

• Protocol deviations (είναι αποδεκτές οι αλλαγές που προκύπτουν για να 
διατηρηθεί η ασφάλεια του ασθενούς και  πρέπει να γίνει  έγκαιρη 
ενημέρωση των ρυθμιστικών αρχών, περιοδική ανάλυση των protocol 
deviations και εκτίμηση για πιθανή τροποποίηση του πρωτοκόλλου )

• Συμμόρφωση στις τοπικές και εθνικές οδηγίες όπου διεξάγεται η μελέτη
(πχ περιοριστικά μέτρα) με  σαφή επεξήγηση στα πηγαία έγγραφα και 
στις ελεγκτικές αρχές

• Εκπαίδευση του προσωπικού των μελετών

• Κάλυψη αναπάντεχων εξόδων από το χορηγό



ΕΟΦ: Ειδικές για την Ελλάδα συστάσεις για αλλαγές 
στην Επιτήρηση

• Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως επιτήρηση (remote monitoring) 

• Δεν επιτρέπεται ο εξ αποστάσεως έλεγχος πηγαίων εγγράφων ( remote 
SDV)

• Η δυνατότητα απ’ ευθείας αποστολής ερευνητικού φαρμάκου από τον 
Χορηγό προς τον συμμετέχοντα ασθενή «Direct from sponsor to trial
participant» δεν είναι αποδεκτή στην Ελλάδα , όμως μπορεί να γίνει

- με ευθύνη του κυρίου ερευνητή από τα ερευνητικά κέντρα προς τους
συμμετέχοντες και OΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΗΓΟ,

- στην οικία του ασθενούς 

- μετά από εκπαίδευση του ασθενούς από τον ερευνητή

• Επιτρέπεται το remote ICF σε Covid μελέτες, όταν οι ασθενείς 
νοσηλεύονται σε θαλάμους αρνητικής πίεσης 



Επίπτωση πανδημίας Covid-19 στις κλινικές μελέτες

• Συνέβαλε  στην αποδοχή των  κλινικών μελετών από το κοινωνικό σύνολο

• Βοήθησε  στην ευελιξία των  αρχών

• Οδήγησε στην εισαγωγή της  εξ αποστάσεως ιατρικής

• Επέδρασε στην εκλογίκευση των ερευνητικών πρωτοκόλλων για μείωση 
των ιατρικών επισκέψεων στα κέντρα

• Δημιούργησε το έδαφος για Remote κλινικές μελέτες



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


