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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 Επίσκεψη ασθενούς στο Εξωτερικό Ιατρείo 

 



 

 Διερεύνηση συμπτωματολογίας και διάγνωση νόσου 

 Εντοπισμός από το γιατρό, βάσει του προκαταρκτικού 

ελέγχου, ασθενούς επιλέξιμου για την κλινική μελέτη 

 Συζήτηση μεταξύ ασθενούς και γιατρού για τα πιθανά 

θεραπευτικά σχήματα 
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ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

 Ο ασθενής ενημερώνεται εκτενώς από το γιατρό για 

την υπό διεξαγωγή κλινική μελέτη 

 Δίνεται στον ασθενή ικανοποιητικός χρόνος να θέσει 

τα ερωτήματά του και να λάβει απαντήσεις 

 Εφ'όσον ο ασθενής συμφωνήσει, υπογράφει Έντυπο 

Ενημερωμένης Συγκατάθεσης, συναινώντας έτσι να 

ακολουθεί τις διαδικασίες της μελέτης, αλλά και 

έχοντας τη δυνατότητα να αποχωρήσει από αυτή 

όποια στιγμή το επιθυμεί 
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ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (SCREENING) 

 Ο ασθενής πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια 

καταλληλότητας προκειμένου να ενταχθεί στη μελέτη, 

όπως: 

  να είναι άνω των 18 ετών      

 να μην υφίσταται λόγος για τον οποίο δε θα είναι συνεπής 

στις διαδικασίες της μελέτης (αλκοολισμός, εθισμός σε 

ουσίες, ψυχιατρική νόσος) 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (SCREENING) 

 να  εκδηλώνει τη νόσο όπως αυτή ορίζεται από το 

πρωτόκολλο της μελέτης 

 να μην πάσχει από σοβαρές συν-νοσηρότητες που 

μειώνουν το προσδόκιμο επιβίωσής του 

 να μην πάσχει από άλλη κατάσταση εξ'αιτίας της 

οποίας η συμμετοχή του στη μελέτη δε θα είναι προς 

όφελός του 

 και άλλα κριτήρια ειδικά για την κάθε μελέτη 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (SCREENING) 

 Πραγματοποιείται μια σειρά εξετάσεων, με σκοπό να 

επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του ασθενούς για 

ένταξή του στη μελέτη, όπως για παράδειγμα 

 Μαγνητική τομογραφία, ακτινολογικός έλεγχος, 

ηλεκτροκαρδιογράφημα, αιματολογική εκτίμηση της 

πάθησης, φυσική εξέταση, αναλύσεις μυελού των 

οστών (οστεομυελική βιοψία, κυτταρογενετική 

ανάλυση, κά)  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (SCREENING) 

 Οι διαδικασίες διαλογής του ασθενούς πρέπει να 

ολοκληρωθούν εντός του χρονικού διαστήματος που 

προβλέπεται από τη μελέτη 

 Έχοντας συλλέξει τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων 

διαλογής τίθεται το τελικό συμπέρασμα για την 

επιλεξιμότητα του ασθενούς 

 Εφ'όσον ο ασθενής πληρεί ΟΛΑ τα κριτήρια ένταξης και 

ΚΑΝΕΝΑ αποκλεισμού, ξεκινά η περίοδος θεραπείας   
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 Κατά  την περίοδο της θεραπείας ο ασθενής λαμβάνει το 

φάρμακο της μελέτης, το οποίο παρέχεται δωρεάν από 

τον Χορηγό (ενδέχεται να είναι πάνω από ένα) 

 Πραγματοποιούνται αιματολογικοί και άλλοι έλεγχοι, 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο, προκειμένου να 

παρακολουθείται η νόσος αλλά και πιθανές 

ανεπιθύμητες ενέργειες. Η παρακολούθηση γίνεται σε 

τοπικό (το νοσοκομείο μας) και κεντρικό (εργαστήρια 

εξωτερικού) επίπεδο  
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 Όλες οι διαδικασίες της μελέτης, όπως χορήγηση 

φαρμάκων, παρακολούθηση ασθενούς, αποτελέσματα 

εξετάσεων και ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφονται σε 

πραγματικό χρόνο σε Έντυπες ή Ηλεκτρονικές Φόρμες 

Ασθενών (Case Report Forms, CRFs), σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της κάθε μελέτης     
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, μπορεί να προκύψουν 

ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες ενδέχεται να 

σχετίζονται ή όχι με το φάρμακο της μελέτης 

 Γίνεται έγκαιρη καταγραφή τους στις προαναφερθείσες 

φόρμες ασθενών 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 Επείγουσα καταγραφή της ανεπιθύμητης ενέργειας 

(εντός 24 ωρών από τη στιγμή της ενημέρωσής μας) 

απαιτείται για τις Σοβαρές Ανεπιθύμητες Ενέργειες, 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη 

Φαρμακοεπαγρύπνηση για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα 

για Ανθρώπινη Χρήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Ως Σοβαρή Ανεπιθύμητη Ενέργεια ορίζεται το 

δυσάρεστο ιατρικό συμβάν, το οποίο: 

 Επιφέρει το θάνατο 

 Είναι απειλητικό για τη ζωή 

 Χρήζει νοσηλείας ή παρατείνει υφιστάμενη νοσηλεία 

 Επιφέρει εμμένουσα ανικανότητα ή αναπηρία 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Ως Σοβαρή Ανεπιθύμητη Ενέργεια ορίζεται το 

δυσάρεστο ιατρικό συμβάν, το οποίο: 

 Αποτελεί συγγενή ανωμαλία ή γενετήσιο ελάττωμα 

 Υπάρχει υποψία ότι οφείλεται στη μετάδοση κάποιου 

λοιμώδους παράγοντα μέσω ενός φαρμάκου 

 Είναι ιατρικά σημαντικό  
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 Όταν ο ασθενής ολοκληρώσει τη διάρκεια της θεραπείας 

ή κι αν ακόμα διακόψει νωρίτερα, παρακολουθείται ως 

προς την εξέλιξη της νόσου και την επιβίωση. 

 Η διάρκεια και το τέλος της κλινικής μελέτης ορίζεται από 

τον Χορηγό   
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Συνοψίζοντας... 

 Ο ασθενής έχει δωρεάν πρόσβαση σε καινοτόμα 

φαρμακευτικά σκευάσματα πριν αυτά δοθούν στην 

ευρεία κυκλοφορία 

 (Απο)Λαμβάνει διαγνωστικές μεθοδολογίες για την 

πάθησή του δωρεάν  

 Διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παρακολούθηση της 

νόσου του από τους τακτικούς ελέγχους στα Κεντρικά 

Εργαστήρια του εξωτερικού 
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