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3ο Forum Υγείας: «Υγεία και Παραγωγική Ανασυγκρότηση». 

Στρογγυλή τράπεζα : «Τοπική Κοινωνία 

και Δημόσια Υγεία : Προτάσεις 

Ανάπτυξης» 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 

Σάββατο 6 Ιουνίου,  

Ξενοδοχείο Αστήρ Πατρών 



Ευχαριστίες 
 Στους μέντορες μου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 Στα μέλη της ερευνητικής ομάδας στην Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής 

Ιατρικής 
 Στους ασθενείς και στους γονείς μου που με δίδαξαν 
 Στη σύζυγο μου για την υπομονή της 
 Στον ΣΦΕΕ για την ευγενική του πρόσκληση 
 Στον Καθ. κ. Ηλία Καστανά για τα σημαντικά σχόλια του στη διαμόρφωση αυτής 

της παρουσίασης και για την ουσιαστική συνεργασία μας στην ανάπτυξη έρευνας 
και καινοτομίας. Επίσης ευχαριστίες στον ίδιο και στον Καθ. Αχιλλέα Γραβάνη 
για την παραχώρηση των διαφανειών για τη Bionature  
 
 

Δήλωση σύγκρουσης συμφέροντος:  
 για τη σημερινή παρουσίαση καμία 
 όλες οι χρηματοδοτήσεις για ερευνητικά προγράμματα ή προσωπικές 

αποζημιώσεις έχουν την έγκριση και την υποστήριξη του ΕΛΚΕ του 
Πανεπιστημίου Κρήτης 
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Είδη έρευνας- εφαρμογή και 
χρηματοδότηση της έρευνας 

Είδη έρευνας: 

 

 

 

 

 

 

 

Εφαρμογή: 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοδότηση 

Έρευνας και Καινοτομίας: 

Βασική 

Εφαρμοσμένη 

Μεταφραστική 
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• Στο 
Εργαστήριο 

• Στην κλινική 
πρακτική 

• Στην 
ανάλυση των 
δεδομένων 

Ιδέα 

• Εργαστήριο 
(πιλοτική 
πειραματική) 

• Έλεγχος 
ασφάλειας (P1) 

• Κλινική  
αποτελεσματικ
ότητα, P2) 

Έρευνα 

• ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ: 

• Να είναι νέο 

• Να είναι 
χρήσιμο 

• Να μην είναι 
προφανές 

Πατέντα 

Πηγές χρηματοδότησης 

Δημόσια  

-Τακτικός 
προϋπολογισμός 

-πρόγραμμα δημόσιων 
επενδύσεων 

-Προγράμματα από 
διαρθρωτικά ταμεία 

-Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα Ε και Κ 

Ιδιωτική 
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Είδη έρευνας- εφαρμογή και χρηματοδότηση της 

έρευνας 

Τι λείπει από την έρευνα στη 

χώρα μας; 

Απαρτιωμένη 
προσέγγιση 

Γραφείο 
Επιχειρημ
ατικότητα

ς 

Κανόνες 

Ηθική  

Δεοντολογία  

-Η συζήτηση και η διδασκαλία της 

μεθοδολογία της στην προπτυχιακή και 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση 

Η  αποσπασματική εργασία στα 

πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς 

-Η απαρτιωμένη και ολοκληρωμένη 

προσέγγιση της στο πλαίσιο μιας 

περιφερειακής και εθνικής στρατηγικής 

ανάπτυξης 

-Εφαρμογή κανόνων ακαδημαϊκής 

πρακτικής και ηθικής 



Καθηγητές-Ερευνητές 
Ιατρικής Σχολής Κρήτης 

  

www.emergo.net 

Το παράδειγμα της της 

Bionature 



www.bionature.net 



Η ερευνητική ιδέα 
και  υπόθεση 
 
Από την 
παρατήρηση στην 
υπόθεση 
 
Ο ρόλος της 
ανθρωπολογίας και 
της διεπιστημονικής 
προσέγγισης 

 
 Ο ρόλος του 
εργαστηρίου 
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Ιδιαίτερες ευχαριστίες: στον Καθ. του Πανεπιστημίου Leiden κ. Jean L 
Sliikkerver σημαντική πηγή έμπνευσης για μένα 

Από την ιδέα και τη θεωρία στην έρευνα μέσω 

της διεπιστημονικής συνεργασίας 



Αποτελεσματικότητα εκχυλίσματων τριων αρωματικών βοτάνων της 
Κρήτης στις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού 

•Διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή 
•Διάρκεια: Οκτώβριος 2013-Φεβρουάριος 2014 
•Χορήγηση εκχυλίσματος βοτάνων σε μαλακές κάψουλες 
των 0.5mL, 2 φορές την ημέρα για 7 ημέρες 
•Ομάδα ελέγχου (placebo)-51 ασθενείς 
•Ομάδα παρέμβασης (active)-54 ασθενείς 
•Κριτήρια συμμετοχής: Ασθενείς με συμπτώματα λοίμωξης 
του ανώτερου αναπνευστικού εντός του προηγούμενου 
24ώρου 
 
Αποτελέσματα 
•Μη στατιστικά σημαντική διαφορά στη διάρκεια και 
σοβαρότητα των συμπτωμάτων ανάμεσα στις 2 ομάδες 
•Ιικό στέλεχος ανιχνεύτηκε στο 51% των ασθενών. 
•Στατιστικά σημαντική μεταβολή κατηγορίας CRP (υψηλό  
χαμηλό) στους ασθενείς της ομάδας παρέμβασης με 
επιβεβαιωμένο ιικό στέλεχος.  
•Ποσοστό ασθενών με διακοπή των συμπτωμάτων μετά 
από 6 ημέρες (για σθενείς με λοίμωξη από ιό): 91% στην 
ομάδα και 70% στην ομάδα ελέγχου (p=0.089). 
•Ποσοστό πλήρους ίασης των ασθενών έπειτα από επτά 
ημέρες:72% στην ομάδα παρέμβασης (active) και 63% στην 
ομάδα ελέγχου (placebo). 
•Διαφορά 23% στη δριμύτητα των συμπτωμάτων μεταξύ 
ομάδας παρέμβασης και ελέγχου. 

 



Από την ιδέα και τη θεωρία στην έρευνα 

Κλινική μελέτη αρωματικών φυτών – 
Πρώτα αποτελέσματα, ημερήσιο score 

συμπτωμάτων 
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Από την ιδέα και τη θεωρία στην έρευνα 

Κλινική μελέτη αρωματικών φυτών 
Ημερήσια πιθανότητα διακοπής 

συμπτωμάτων 
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Από την ιδέα και τη θεωρία στην έρευνα 

Κλινική μελέτη αρωματικών φυτών 
Αποτελέσματα βελτίωσης συμπτωμάτων 
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Από την ιδέα και τη θεωρία στην έρευνα 

 Κλινική μελέτη αρωματικών φυτών  
Μέση τιμή CRP και follow-up 



Από την ιδέα και τη θεωρία στην έρευνα 

Κλινική μελέτη αρωματικών φυτών – 
μεταβολή τιμής CRP 
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Έλεγχος αποτελεσματικότητας της προσθήκης 
εκχυλίσματος ελαιολάδου και mentha spicata 
(δυόσμου) σε επιλεγμένα τρόφιμα - Ι 

 Σκοπός: η διερεύνηση πιθανών θετικών επιπτώσεων 
από κατανάλωση τροφών με εκχύλισμα 
ελαιολάδου(Olive Mills Waste Water – OMWW) και 
δυόσμου σε επιλεγμένα τρόφιμα. 

 

 Μέθοδος: 2 παράλληλες crossover μελέτες. Στην πρώτη 
θα αξιολογηθούν τα πιθανά οφέλη από προσθήκη 
εκχυλίσματος ελαιολάδου σε επεξεργασμένο κρέας 
τύπου πάριζας και στο δεύτερο εκχυλίσματος δυόσμου 
σε γιαούρτι. 

14 

 

 «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους 

Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς– Ανάπτυξη λειτουργικών προϊόντων με ενκαψυλιωμένα 

ενεργά συστατικά» (ΕΣΠΑ 11ΣΥΝ_2_1785) 



Έλεγχος αποτελεσματικότητας της προσθήκης 
εκχυλίσματος ελαιολάδου και mentha spicata 
(δυόσμου) σε επιλεγμένα τρόφιμα - ΙΙ 

 Συμμετέχοντες: Επισκέπτες υπηρεσιών υγείας Κέντρου 
Υγείας Χάρακα Νομού Ηρακλείου (Περιφερειακά 
ιατρεία Πύργου, Μεσοχωρίου, Τεφελίου, Μεταξοχωρίου 
και Ασημίου), υγιείς, ηλικίας 18-50 ετών που δε 
λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για κάποιο νόσημα 
και δεν έχουν κάποια αλλεργία. Θα τοποθετηθούν 
τυχαία στις ομάδες Α και Β, 35 άτομα/ομάδα (Ομάδα 
Α-ομάδα κατανάλωσης επεξεργασμένου κρέατος, 
Ομάδα Β-ομάδα κατανάλωσης γαλακτοκομικού 
προϊόντος) 
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 «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους 

Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς– Ανάπτυξη λειτουργικών προϊόντων με ενκαψυλιωμένα 

ενεργά συστατικά» (ΕΣΠΑ 11ΣΥΝ_2_1785) 



Έλεγχος αποτελεσματικότητας της προσθήκης 
εκχυλίσματος ελαιολάδου και mentha spicata 
(δυόσμου) σε επιλεγμένα τρόφιμα - ΙΙΙ 

 Φάση δοκιμής 1: Διάρκεια-4 εβδομάδες. Υποομάδα 1 της 
ομάδας Α θα καταναλώσει επεξεργασμένο κρέας χωρίς 
εκχύλισμα ελαιολάδου και υποομάδα 2 της ομάδας Α 
θα καταναλώσει επεξεργασμένο κρέας με εκχύλισμα 
ελαιολάδου. Ομοίως, η υποομάδα 1 της ομάδας Β θα 
καταναλώσει γιαούρτι χωρίς εκχύλισμα δυόσμου και η 
υποομάδα 2 της ομάδας Β θα καταναλώσει γιαούρτι με 
εκχύλισμα δυόσμου. Συλλογή βιομετρικών δεικτών και 
δειγμάτων ορού για ανάλυση. Ακολουθεί περίοδος 
έκπλυσης 2 εβδομάδων, χωρίς διατροφική παρέμβαση 
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 «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους 

Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς– Ανάπτυξη λειτουργικών προϊόντων με ενκαψυλιωμένα 

ενεργά συστατικά» (ΕΣΠΑ 11ΣΥΝ_2_1785) 



Έλεγχος αποτελεσματικότητας της προσθήκης 
εκχυλίσματος ελαιολάδου και mentha spicata 
(δυόσμου) σε επιλεγμένα τρόφιμα - ΙV 

 Φάση δοκιμής 2: Διάρκεια-4 εβδομάδες. Οι υποομάδες 
των ομάδων Α και Β αντιστρέφονται και όσοι 
κατανάλωσαν επεξεργασμένο κρέας με εκχύλισμα 
ελαιολάδου τώρα θα καταναλώσουν επεξεργασμένο 
κρέας χωρίς εκχύλισμα ελαιολάδου. Παρομοίως και για 
τις υποομάδες της ομάδας Β. Εν συνεχεία θα 
συλλεχθούν βιομετρικοί δείκτες και δείγματα ορού για 
ανάλυση. 

 Ολοκλήρωση δοκιμής: Πραγματοποίηση στατιστικής 
ανάλυσης για τη διερεύνηση στατιστικά σημαντικών 
διαφορών των τιμών επιλεγμένων βιολογικών δεικτών. 
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 «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους 

Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς– Ανάπτυξη λειτουργικών προϊόντων με ενκαψυλιωμένα 

ενεργά συστατικά» (ΕΣΠΑ 11ΣΥΝ_2_1785) 



 FP7 European Study involving 7 
countries:  

 Greece, Clinic of Social and Family 
Medicine - UoC (coordinator) 

 Cyprus 

 Netherlands 

 Turkey 

 France 

 Czech Republic  

 Malta  

“Assessing The Over-The-Counter Medications In Primary Care And Translating The 
Theory Of Planned Behaviour Into Interventions” 

 
OTC SOCIOMED: HEALTH-F2-2009-223654 

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME 
www.otcsociomed.uoc.gr  

 
 Theory-specific approach to identify 

and understand towards prescription 
and consumption of medicines in 4 
categories:  

 1) primary care physicians’,  

 2) primary care patients,  

     3) pharmacists and  

     4) clients of the pharmacy.  
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Από την εφαρμοσμένη έρευνα στην ανάπτυξη και 

στη βελτίωση της ποιότητας στις υπηρεσίες 

υγείας 

http://www.otcsociomed.uoc.gr/


TRANSFoRm (Translational Medicine and Patient Safety in Europe)-
Ένα εξαιρετικό παράδειγμα για την ανάπτυξη έρευνας & 

καινοτομίας στην υγεία 
 Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα με ελληνικό τίτλο: «Μετεγνωσμένη Έρευνα 

και Ασφάλεια Ασθενών στην Ευρώπη» (FP7-ICT-2009-4, Project Nο 247787) που 
συντονίζεται από τον Καθ. Brendan Delaney του Πανεπιστημίου King’s College 
London.  

 Το πρόγραμμα θα αναπτύξει αυστηρές, γενικές μεθόδους για την 
ολοκληρωμένη ένταξη της ΠΦΥ σε κλινικές και ερευνητικές δραστηριότητες, 
ώστε να υποστηρίξει την ασφάλεια των ασθενών και την κλινική έρευνα. 
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TRANSFoRm – ‘Translational  Medicine  and  Patient 
Safety in Europe’  

website: http://www.transformproject.eu/  

20 

Aim: 
to develop the technology that 
facilitates a learning healthcare 
system. 
  
Via clinical use cases that will drive, 
evaluate and validate the approach 
to the ICT challenges of embedding 
diagnostic decision support and 
clinical trial workflow into the 
EHR and 
will provide a secure infrastructure 
for large scale genotype-phenotype 
studies using primary care data. 



Επίλογος 

 Στη χώρα μας υπάρχουν επιτυχημένα 
παραδείγματα, εξαιρετικοί ερευνητές και καλές 
ιδέες 

 Το νομοθετικό πλαίσιο χρήζει εκσυγχρονισμού 
ιδιαίτερα σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς 

 Η αναγκαιότητα συνεργασίας δημόσιου και 
ιδιωτικού φορέα στην ανάπτυξη έρευνας και 
καινοτομίας προφανής 

 Χρειάζεται όμως σαφείς κανόνες ηθικής και 
πρακτικής 
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