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 Καινοτόμο προϊόν 

 Σωστός σχεδιασμός της μελέτης 

 Επιλογή επιστημονικής ομάδας προώθησης της μελέτης 

 Επιλογή κατάλληλων κέντρων για την πραγματοποίηση της 
μελέτης 

 Επιλογή των κατάλληλων ασθενών 

 Στενή και αντικειμενική επιτήρηση της μελέτης από έμπειρη 
ομάδα clinical research associates 

 Αδιαμβισφήτητα κριτήρια ανταπόκρισης 

 Αντικειμενική επεξεργασία και προώθηση αποτελεσμάτων 



 Αναγνωρισμένος κύριος ερευνητής 

 Επαρκής στελέχωση με έμπειρους ιατρούς και coordinators 

 Επαρκής και αξιόπιστη εργαστηριακή υποδομή 

 Σωστή επιλογή ασθενών 

 Πιστή εφαρμογή του θεραπευτικού πρωτοκόλλου 

 Έγκαιρη αναφορά των ανεπιθυμήτων ενεργειών 

 Τήρηση των χρονικών πλαισίων στην ενημέρωση των 
ηλεκτρονικών CRFs 

 Χαμηλό ποσοστό screening failures και άρσης της συγκατάθεσης 

 Διαθεσιμότητα και ετοιμότητα σε οποιοδήποτε audit από τις 
ελεγκτικές αρχές 



 Βασική παράμετρος επιτυχίας μιάς κλινικής δοκιμής. Οι 
ασθενείς που θα συμμετέχουν θα πρέπει: 

◦ Να είναι ψυχικά ακέραιοι και ικανοί να αντιληφθούν τους 
στόχους της δοκιμής που θα συμμετάσχουν 

◦ Να διαμένουν σε κοντινή απόσταση από το Νοσοκομείο και να 
έχουν αμεσότητα πρόσβασης σε αυτό 

◦ Να μην παρουσιάζουν άλλη σημαντική νόσο ή κατάσταση που 
μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της δοκιμής και την 
επιβίωση 

◦ Να μην είναι γυναίκες σε εγκυμοσύνη ή με αναπαραγωγική 
ικανότητα, εκτός αν ληφθούν διπλής αποτελεσματικότητος 
αντισυλληπτικά μέτρα 



Η ενημερωμένη συναίνεση δεν είναι μόνο υπογραφή σε ένα έντυπο 

 Θετική γνωμοδότηση από Αρχές Δεοντολογίας  

 ICF γραμμένο απλά, κατανοητά και με κάθε λεπτομέρεια 

 Οποιασδήποτε γραπτής πληροφορίας που δίνεται στους ασθενείς 

 Λεπτομερής και επαρκής ενημέρωση για τους στόχους της μελέτης και 
τον ρόλο του ασθενούς 

 Παροχή επάρκειας χρόνου για να σκεφτεί και να συζητήσει τις 
απορίες του ο ίδιος, η οικογένειά του και ο προσωπικός του ιατρός 

 Λήψη προφορικής και γραπτής συγκατάθεσης με υπογραφή 

 Ενημέρωση με νέες πληροφορίες και συγκατάθεση αν χρειάζεται 

 Δικαίωμα του ασθενούς να ανακαλέσει την συγκατάθεση ανά πάσα 
στιγμή χωρίς να είναι απαραίτητο να εξηγήσει τους λόγους 



 Εγκεκριμένα έντυπα/πληροφορίες από Σώματα Δεοντολογίας 

 Όχι εξαναγκασμός ή υπερβολική επιρροή 

 Πλήρης ενημέρωση για τη μελέτη 

 Μη-τεχνική, πρακτική και κατανοητή γλώσσα 

 Άφθονος χρόνος για ερωτήσεις και απόφαση 

 Υπογραφή και ημερομηνία στο ICF 

 Πριν τη συμμετοχή, παραλαβή υπογεγραμμένου αντίγραφου 

 



a. Personnel training on protocol aspects & GCP 

b. Καθορισμός συγκεκριμμένων ρόλων για ενημέρωση και λήψη 

συγκατάθεσης 

c. Ερμηνεία της διαδικασίας τυχαιοποίησης 

 

 Πρόσωπο που δεν είναι σε θέση να γράψει, δίδεται προφορική 
συγκατάθεση παρουσία δύο (2) μαρτύρων που θα υπογράψουν το σχετικό 
έγγραφο, όπου θα πρέπει να αναφέρονται και τα πλήρη στοιχεία τους. 

 

 
 
 
 
 

 

Συναίνεση (consent) 
 

Ενήλικος (>18 ετών) ικανός να συναινέσει για 
συμμετοχή σε κλινική έρευνα 

Γονική συναίνεση (parental consent) 
 

Στις μελέτες που λαμβάνουν μέρος παιδιά ή 
ανήλικοι, οι γονείς πρέπει να δώσουν συναίνεση 
για συμμετοχή 

Εικαζόμενη βούληση (assent) 
 

Η εικαζόμενη βούληση είναι η θετική συμφωνία 
του παιδιού να λάβει μέρος στην έρευνα 





 Αρχική επίσκεψη αξιολόγησης της επιλεξιμότητας του 
ασθενούς (screening visit) 

 Τυχαιοποίηση του ασθενούς 

 Ανωνυμοποίηση του ασθενούς (Subject logs & codes) 

 Παροχή πηγαίων δεδομένων (Source documentation) 

 Καταχώρηση των βασικών εγγράφων (Essential docs) 

 Πραγματοποίηση επισκέψεων φροντίδας (Study visits) 

 Διαχείριση τοξικότητας των νέων φαρμάκων (Toxicity 
management) 

 Αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών κατά την μελέτη 
(Adverse events & Serious adverse events reporting) 

 



 Πρόσβαση σε καινούργιο φάρμακο πολύ πριν την επίσημη 
κυκλοφορία του 

 Για τον ασθενή τελικού σταδίου μια ακόμα ευκαιρία να κάμψη τη 
νόσο του και να ιαθεί ή να παρατείνει την επιβίωσή του 

 Αυξημένη φροντίδα και επαγρύπνηση από το ιατρικό, νοσηλευτικό 
και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό, ακόμα και σε ασθενείς που η 
σύσταση θα ήταν μόνο παρηγορητική αγωγή 

 Εξασφαλισμένη θεραπεία στον προβλεπόμενο χρόνο και αποφυγή 
καθυστερήσεων 

 Δωρεάν πραγματοποίηση υψηλού κόστους εξετάσεων σε εξειδι-
κευμένα εργαστήρια υψηλών προδιαγραφών του εξωτερικού 

 Παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς (ανώνυμα) από expert 
team και συνεργασία των experts με τους θεράποντες 



 Εκπαίδευση και υποχρεωτική εφαρμογή των διεθνών κανόνων 
του Good Clinical Practice 

 Υποχρεωτική εφαρμογή του team work στην παρακολούθηση 
και την λήψη των αποφάσεων για τον ασθενή 

 Άμεση ενημέρωση όλων των μελών της ομάδας για τις σοβαρές 
ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου από όλο τον κόσμο 

 Συμμετοχή σε ερευνητικά Meetings με διεθνή συμμετοχή 

 Απόκτηση εμπειρίας για νέα φάρμακα πολύ πριν την επίσημη 
κυκλοφορία τους 



 Εκπαίδευση στελεχών του ιδρύματος σε καινοτόμες τεχνικές και 
φάρμακα 

 Αύξηση των πόρων του Ιδρύματος και διάθεσή τους στην έρευνα και 
την ανάπτυξη (μισθοί προσωπικού, αγορά εξοπλισμού, αναλώσιμα) 

 Αποζημίωση του Νοσοκομείου και εφ’άπαξ με την υπογραφή της 
σύμβασης και για ορισμένες εξετάσεις υψηλού κόστους (CT, MRI, PET) 
για κάθε ασθενή   

 Προβολή του Ιδρύματος (και του Νοσοκομείου και του Πανεπιστη-
μίου) και της περιοχής συνολικότερα και διεθνής αναγνώριση 

 Ανάπτυξη επιστημονικών συνεργασιών εντός του Ιδρύματος αλλά 
και διαπανεπιστημιακές, διακρατικές συνεργασίες 

 Αυτόματη πρόσκληση της ερευνητικής ομάδας σε μελλοντικά ερευνη-
τικά προγράμματα, επί καλής απόδοσης σε μια προηγούμενη μελέτη 



 Μεγάλη εξοικονόμηση πόρων για ασθενείς που θα έπρεπε να 
θεραπευτούν με πόρους του συστήματος 

 Δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες 

 Κίνητρα παραγωγικότητος και ποιοτικής αποδοτικότητος 

 Εκπαίδευση σε εξειδικευμένα αντικείμενα και δημιουργία έμπειρων 
στελεχών στην κλινική και φαρμακευτική έρευνα και μελλοντική 
απορρόφησή τους από την φαρμακευτική βιομηχανία  

 Εισροή κεφαλαίου στη χώρα από μεγάλης εμβέλειας πολυεθνικές 
φαρμακευτικές εταιρείες 

 Αναγνώριση των υπηρεσιών υγείας του ΕΣΥ και των μεγάλων ιδιω-
τικών διαγνωστικών κέντρων και ένταξή τους σε θετικές λίστες 



Κύριος ερευνητής 

Συνερευνητές 
Υποερευνητές 
Οι ειδικευμένοι 
Αιματολόγοι του 
Τμήματος 

Study  
Coordinators 
Βιολόγοι ή 
Βιοχημικοί ή 
Εξειδικευμένο 
Προσωπικό: 4 

Ιατροί μελετών:              2 
Τεχνολόγος:                     1 
Γραμματεία ασθενών 
και τήρησης φακέλων:  2 

Εκτελεστική  
Γραμματεία 
Για προώθηση 
των μελετών: 1 

Υπό διαμόρφωση 
Υπομονάδα για  
Μελέτες φάσης Ι 

Συνεργασία με 
Εργαστ. Φαρμακοκινητικής 

Συνεργασία με 
ΜΕΘ 

Συνεργασία με 
Εργαστ. Πυρηνικής Ιατρ. 
Για χειρισμό ραδιοσεση- 
μασμένων φαρμάκων 



 Ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη από το ΠΓΝΠ: 6 

 Αποζημίωση Νοσοκομείου: 5000 € στην έναρξη + 6 x ? € 

 Αποζημίωση διαγνωστικού κέντρου για CT ανά 6-μηνο x 5 έτη: 
συνολικά 4 CT x 11 φορές = 44 CT x 80 € = 3500 € 

 Κόστος θεραπείας – κέρδος για το σύστημα υγείας: 1477 € x 8 
κύκλοι εφόδου = 11816 € + 12 κύκλοι συντήρησης = 17724 €.  
Συνολικό κόστος ανά ασθενή:  29540 €                                               
Για 6 ασθενείς: 177240 € 

 Αποζημίωση ανά ασθενή: 8500 €. Για 6 ασθενείς: 51000 € 

 Διαχειριστικά έξοδα ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου: 5100 €    

Κλινική μελέτη MAB-CUTE:  
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητος του Rituximab χορηγούμενου υποδορίως  

σε σύγκριση με IV Rituximab για ασθενείς με οζώδες λέμφωμα 



 Ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη από το ΠΓΝΠ:  3  

 Αποζημίωση Νοσοκομείου: 5000 € στην έναρξη + 3 x ? € 

 Αποζημίωση διαγνωστικού κέντρου για MRI ανά 12 μήνες x 5 έτη:  
Συνολικά 3 MRI x 6 φορές = 18 MRI x 280 € = 5040 € 

 Κόστος θεραπείας – κέρδος για το σύστημα υγείας: Elotuzumab ανά 
15 ημέρες x 1 έτος και ανά 30 ημέρες x 4 έτη: συνολικά 72 χορηγή-
σεις ανά ασθενή x 1250 € = 90000 €.  Για 3 ασθενείς 270000 € 

 Λεναλιδομίδη 5400 € x 12 μήνες = 64800 €. Για 3 ασθενείς 194400 € 

 Συνολικό κόστος θεραπείας: 464400 €  

 Αποζημίωση ανά ασθενή: 12000 € x 3 = 36000 €  

 Διαχειριστικά έξοδα ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου: 3600 € 

Μελέτη ELOQUENT-2: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητος του Elotuzumab  
σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη στην θεραπεία εφόδου  

και συντήρησης για ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα 



 Ασθενείς που συμμετέχουν στη μελέτη από το ΠΓΝΠ:  8  

 Αποζημίωση Νοσοκομείου: 5000 € στην έναρξη + 8 x ? € 

 Αποζημίωση διαγνωστικού κέντρου για καρυότυπο και PCR ανά 6 μήνες x 2 
έτη:  320 € x 5 φορές = 1600 € ανά ασθενή x 8 ασθενείς = 12800 € 

 Κόστος θεραπείας – κέρδος για το σύστημα υγείας: (υπολογίζονται 6 κύκλοι 
θεραπείας για 4 ασθενείς και 15 κύκλοι για 4 ασθενείς)  

 Eltrombobag 1675 € x 6 x 4 ασθενείς = 40200 + 1675 € x 15 x 4 ασθενείς = 
100500 €. Για 8 ασθενείς 140700 € 

 Vidaza 4750 € x 6 x 4 ασθενείς = 114000 € + 4750 x 15 x 4 ασθενείς = 285000 
€. Για 8 ασθενείς 399000 €.   

 Συνολικό κόστος θεραπείας 539700 €  

 Αποζημίωση ανά ασθενή: 5500 € x 8 = 44000 €  

 Διαχειριστικά έξοδα ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου: 4400 € 

 

Μελέτη REVOLADE: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητος του Eltrombobag  
για την υποστήριξη της θρομβοπενίας που προκαλείται από την θεραπεία  

με 5-αζακυτιδίνη, επί ασθενών με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο. 



 Η συμμετοχή στην κλινική έρευνα για την αξιολόγηση νέων 
φαρμάκων:  

• Δίνει λύσεις θεραπείας σε ασθενείς που έχουν εξαντλήσει τα διαθέσιμα 
θεραπευτικά όπλα  

• Δίνει ευκαιρίες θεραπείας με καινοτόμα φάρμακα πολύ πριν την 
επίσημη κυκλοφορία τους 

• Προάγει την ορθή κλινική πρακτική και την υψηλών προδιαγραφών 
κλινική παρακολούθηση των ασθενών 

• Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και απασχόλησης σε νέους 
επιστήμονες 

• Εξοικονομεί τεράστιους οικονομικούς πόρους για το σύστημα υγείας 

• Παρέχει πόρους έρευνας στα ακαδημαϊκά ιδρύματα 

• Προάγει την διεθνή αναγνώριση των ακαδημαϊκών και νοσηλευτικών 
μονάδων και του προσωπικού τους 



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 


