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Οι Κλινικές Μελέτες και η σημασία τους για τη διάγνωση και θεραπεία

• Αναπόσπαστο στοιχείο της ιατρικής πράξης καθώς παρέχουν τις απαραίτητες ενδείξεις
στις οποίες στηρίζεται η ορθολογική διάγνωση και θεραπεία των νοσημάτων. 

• Δίνουν στους ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και στους θεράποντες ιατρούς 
σύγχρονη τεχνογνωσία για τη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία.  

• Είναι το κύριο μέσο για την εφαρμογή  της βασικής και μεταφραστικής  έρευνας στη 
διάγνωση και θεραπεία της νοσου.

• Πολλαπλή προστιθέμενη αξία

• Σημαντική υστέρηση στη χώρα μας



Κλινικές μελέτες: το κύριο μέσο για την εφαρμογή της βασικής έρευνας σε θεραπείες.

-Πολλαπλή προστιθέμενη αξία: έρευνα και ανάπτυξη, διαμόρφωση ανθρώπινου 
κεφαλαίου,  σημαντικά οικονομικά οφέλη για τη χώρα. 

-Πολύτιμα έσοδα για δομές και προσωπικό 

Countries
Clinical 

trials.gov

No. of 
studies 

registered 

Start 
Date in 

2012

Start 
Date in 

2013

Europe 46,235 10,146 9,041

Belgium 5,156 565 553

Czech
Republic

2,518 287 260

Greece 1,584 176 131





Η ΙΕΑ και οι κλινικές μελέτες

• Από το 1835 μέχρι σήμερα η ΙΕΑ συντονίζει τις προσπάθειες για Συνεχιζόμενη
Ιατρική Εκπαίδευση (ΣΙΕ) στη χώρα μας

• Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση είναι κάθε δραστηριότητα που αποσκοπεί στη
βελτίωση της έκβασης των ασθενών και τη προαγωγή της υγείας.

• Οι κλινικές μελέτες είναι χρήσιμο εργαλείο για τη ΣΙΕ εκπαιδεύοντας τον Ιατρό σε
χρήσιμες δεξιότητες για τη κλινική πράξη όπως η Ορθή Κλινική Πρακτική ( Good
Clinical Practice)

• Η Ορθή Κλινική Πρακτική (Good Clinical Practice, GCP) είναι ένα διεθνές πρότυπο
ποιότητας για τη βέλτιστη διεξαγωγή κλινικών μελετών



Η ΙΕΑ και οι κλινικές μελέτες

• Μέσω του  Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου,  έχει αναδείξει τα προβλήματα 
στη διεξαγωγή των κλινικών μελετών στη χώρα μας προτείνοντας πρακτικές λύσεις 
που βοήθησαν στην απλούστευση των διαδικασιών.

• Η ΙΕΑ έχει διοργανώσει 5 κύκλους σεμιναρίων  για τη κλινική έρευνα και την ορθή 
κλινική πρακτική σε συνεργασία με τη Φαρμακοβιομηχανία ( (Roche, Amgen)

• Έχει εκδώσει  με τη Νovartis  εγχειρίδιο για τους ασθενεις με βασικές πληροφορίες 
για τις κλινικές μελέτες 

• Προάγει τη κουλτούρα της κλινικής μελέτης σε ασθενείς, ιατρούς και το ευρύτερο 
κοινό της χώρας μας.





Η εκπαίδευση και η ενίσχυση των δεξιοτήτων των ερευνητών μπορεί να οδηγήσει 
σε βελτίωση της ποιότητας και αύξηση του αριθμού των κλινικών μελετών στη χώρα

• Εξοικείωση με τις τεχνικές των κλινικών μελετών 

• Εκπαίδευση στην Ορθή Κλινική Πρακτική διεξαγωγής κλινικών μελετών

• Δημιουργία κουλτούρας κλινικών μελετών σε κρατικούς φορείς, ιατρικό σώμα 
και ασθενείς

• Ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα οφέλη των κλινικών μελετών
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ΙΕΑ  και «Ακαδημία Κλινικών Μελετών»

• Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής 
εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, ξεκινά μια νέα πρωτοβουλία, την  
Ακαδημία Κλινικών Μελετών με τη Σύμπραξη της Φαρμακοβιομηχανίας 

• Στόχος της Ακαδημίας είναι η εκπαίδευση και πιστοποίηση των 
συμμετεχόντων στην GCP, προάγοντας την επιστήμη, την αξία των κλινικών 
μελετών, τη συνεργασία ανάμεσα στους συμμετέχοντες και την υψηλή 
απόδοση και ποιότητα των κλινικών μελετών.

• Επιστημονικη Επιτροπή: Πρόεδρος Καθ Θ Μουντοκαλάκης. Διδάσκοντες από 
την ευρύτερη κοινότητα ( Κλιν ερευνητές, ρυθμιστικές αρχές, 
Φαρμακοβιομηχανία, CROs, σύλλογοι ασθενών, επιτροπες βιοηθικής)
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Ποια οφέλη αναμένουμε από την ολοκλήρωση του προγράμματος

• Βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που συλλέγονται από τις μελέτες 
που είναι σε εξέλιξη

• Βελτίωση της διαδικασίας ένταξης ασθενών στις μελέτες, ώστε να 
ικανοποιούνται οι απαιτούμενοι αριθμοί συμμετοχών

• Προβολή των ερευνητών και των αντίστοιχων κέντρων στη διεθνή κοινότητα

• Προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού διεθνών μελετών στη χώρα
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