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Αθήνα 19/05/2008 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
20 ΜΑΙΟΥ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΣΦΕΕ : ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ  
 
Ο ΣΦΕΕ επ΄ευκαιρία του εορτασµού της 20ης Μαΐου ως  παγκόσµιας ηµέρας για τις 
κλινικές µελέτες επισηµαίνει ότι η κλινική έρευνα αποτελεί σήµερα απαραίτητη 
προϋπόθεση όχι µόνο για την ανάπτυξη ενός φαρµάκου αλλά και για την 
παρακολούθηση της ασφάλειας του µετά την κυκλοφορία του. Με βάση άλλωστε 
σχετικά στοιχεία της φαρµακευτικής αγοράς είναι απολύτως σαφές ότι πηγή  όλων 
των νέων ή καινοτόµων φαρµάκων αποτελεί η φαρµακευτική βιοµηχανία 
που την τελευταία 20ετία έχει ανακαλύψει το 90% όλων των νέων 
φαρµάκων. Το µέγεθος γίνεται  ευκολότερα αντιληπτό αν αναλογιστεί κανείς ότι 
µόνο το 2004 στο σύνολο των  50 δις δολαρίων που δαπανήθηκαν για έρευνα, 
σχεδόν το 50%  διατέθηκε για την διεξαγωγή κλινικών µελετών.  

Ωστόσο η εικόνα που παρουσιάζει Ελλάδα σε θέµατα  διεξαγωγής κλινικών µελετών, 
εµφανίζει σηµαντικές αποκλίσεις σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με βάση τα στοιχεία του ΣΦΕΕ στην Ελλάδα διεξάγονται σε ετήσια βάση 
µόλις 250 κλινικές µελέτες.  
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι για την ανάπτυξη 
των Κλινικών Ερευνών στην Ελλάδα απαιτείται το κράτος να συνεπικουρήσει την 
ευρύτερη ιδιωτική πρωτοβουλία και να δράσει αποτελεσµατικά προκειµένου να 
λυθούν τα  διαδικαστικά θέµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι εταιρίες.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο ο ΣΦΕΕ τονίζει την ανάγκη  το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και ο ΕΟΦ να διευκρινίσουν και να διευθετήσουν τις διαδικαστικές 
λεπτοµέρειες και ορισµούς που απαιτούνται  σε συνεργασία µε τους ∆ηµόσιους και 
Επιστηµονικούς Φορείς και ειδικότερα τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα του ΕΣΥ για την 
εξοµάλυνση της αποδοτικότητας του συστήµατος.  
 
Οι προσπάθειες από πλευράς των εταιριών µελών του ΣΦΕΕ είναι αρκετά σηµαντικές 
καθώς 28 φαρµακευτικές εταιρίες µε κατάλληλα επανδρωµένα τµήµατα µε ιατρούς 
και λοιπό επιστηµονικό προσωπικό επιδίδονται στην κλινική έρευνα. 
 
Τέλος είναι σηµαντικό να αναφερθεί όπως τονίζει ο Σύνδεσµος, ότι οι κινήσεις που 
έχουν  υλοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας, όπως η εναρµόνιση της ελληνικής 
νοµοθεσίας µε την κοινοτική και η εγκαθίδρυση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής 
∆εοντολογίας Υγείας είναι ιδιαίτερα σηµαντικές.  Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε την 
διευθέτηση των διαδικαστικών λεπτοµερειών από πλευράς Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ΕΟΦ µπορούν να συµβάλουν στην αύξηση της 
διεξαγωγής των κλινικών µελετών, να αναδείξουν το πολύ καλό επίπεδο ερευνητών 
της φαρµακοβιοµηχανίας και να ενισχύσουν σηµαντικά την ανακάλυψη νέων 
θεραπειών για το κοινό όφελος της χώρας µας.  
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Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µε την κα Σοφία Μελά, 
Επιστηµονική ∆/ντρια ΣΦΕΕ  

Τηλ επικοινωνίας 210 6891101 

Ε-mail sofia.mela@sfee.gr 

ΣΦΕΕ 
Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3 
152 32 Χαλάνδρι, ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 210 6891 101    Fax : 210 6891 060 
Ε mail : sfee@sfee.gr  

 

Eπισκεφτείτε το site του ΣΦΕΕ στο 
www.sfee.gr 

 


