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Χαλάνδρι, 3 Ιουνίου 2011 

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
  
Η κλινική έρευνα αποτελεί σηµαντική επένδυση τα οφέλη της οποίας είναι 
πολυσήµαντα, καθώς εξασφαλίζει ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, 
ιδιαίτερα για νόσους απειλητικές για τη ζωή, ενισχύει την εθνική οικονοµία µε την 
εισροή σηµαντικών κεφαλαίων, προσφέρει νέες θέσεις εργασίας και αξιοποιεί το 
ανθρώπινο δυναµικό σε εξειδικευµένους τοµείς.  
 
Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη της 
κλινικής έρευνας στην Ελλάδα. Ωστόσο δεν υπάρχει συγκεκριµένη, εκφρασµένη, 
πολιτική βούληση και τοποθέτηση της Πολιτείας ότι το Κράτος θέλει, πάντα εντός 
του πλαισίου του νόµου, να υποστηρίξει την κλινική έρευνα στην Ελλάδα. 
 
Επιπλέον, οι διάφορες επιτροπές, υπο-επιτροπές, φορείς και πρόσωπα που 
εµπλέκονται στην έγκριση και διεξαγωγή κλινικής έρευνας κατά κανόνα λειτουργούν 
ως τροχοπέδη στη διεξαγωγή της κλινικής έρευνας.  
 
Συγκεκριµένα, τα προσκόµµατα που ορθώνονται και παρεµποδίζουν την ανάπτυξη 
της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα είναι: 
 
• Η απουσία ενιαίου πλαισίου (διαδικασίες & έντυπα) για την οικονοµική διαχείριση 

των κλινικών µελετών από τους ΕΛΚΕΑ των Υγειονοµικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) 
• Η άγνοια και η απροθυµία των ∆ιοικήσεων των Νοσοκοµείων για θέµατα κλινικής 

έρευνας και τα τεράστια γραφειοκρατικά προβλήµατα που προκύπτουν κυρίως 
στην υπογραφή των απαραίτητων συµβάσεων 

• Οι τριβές µεταξύ Πανεπιστηµίου (ΕΛΚΕ) και Υγειονοµικών Περιφερειών (ΕΛΚΕΑ) 
για την οικονοµική διαχείριση των κλινικών µελετών που διεξάγονται σε 
Πανεπιστηµιακές κλινικές των Νοσοκοµείων του ΕΣΥ 

• Η εφάπαξ καταβολή χρηµατικού ποσού (από 1.000 έως 5.000 Ευρώ) στο 
Νοσοκοµείο για την έγκριση της διεξαγωγής κλινικής µελέτης στο συγκεκριµένο 
Νοσοκοµείο, ή ακόµη και µόνο για την κατάθεση και αξιολόγηση του φακέλου της 
µελέτης 
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• Ο µη προσδιορισµός της χρήσης/αξιοποίησης του ποσού που παρακρατείται από 
τους ΕΛΚΕΑ/ΕΛΚΕ (10-15% επί του συνολικού προϋπολογισµού των κλινικών 
µελετών) 

• Η έλλειψη ερευνητικής κουλτούρας στους επαγγελµατίες υγείας, τους 
εµπλεκόµενους διοικητικούς φορείς, την ίδια την Πολιτεία, αλλά και την κοινωνία 
γενικότερα 

• Η απουσία της κλινικής έρευνας ως εκπαιδευτικού αντικειµένου στα προγράµµατα 
εκπαίδευσης των νέων ιατρών 

• Η απουσία της έννοιας της κλινικής έρευνας και της έρευνας γενικότερα από το 
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, µε αποτέλεσµα οι δοµές υγείας και ιδιαίτερα τα 
Νοσοκοµεία να είναι οργανωµένα κυρίως ή µόνο για παροχή υγειονοµικής 
περίθαλψης 

• Η απουσία Επιτροπών Ηθικής και  ∆εοντολογίας από τα Νοσοκοµεία, ενώ οι 
σχετικές αρµοδιότητες έχουν ανατεθεί στις Επιστηµονικές Επιτροπές των 
Νοσοκοµείων 

• Οι Επιστηµονικές  Επιτροπές των Νοσοκοµείων (µε ρόλο στην αξιολόγηση της 
διεξαγωγής κλινικών µελετών), ασχολούνται µε τα κλινικά ερευνητικά 
προγράµµατα αντιµετωπίζοντάς τα τις περισσότερες φορές ως τελευταία 
προτεραιότητα και συνήθως υπολειτουργούν. Τα µέλη αυτών των Επιτροπών 
πολλές φορές δεν έχουν επαρκή γνώση των δεδοµένων της κλινικής έρευνας. 

• Η έλλειψη µηχανογράφησης των νοσοκοµείων, η αδυναµία κοστολόγησης 
ιατρικών πράξεων και εξετάσεων και οι περιορισµένες λογιστικές δυνατότητες 
(πχ. έλλειψη διπλογραφικού συστήµατος). 

Κύριε Υπουργέ,  
Κανένας µηχανισµός ή οργάνωση νοσοκοµείου δεν υποστηρίζουν στο βαθµό που 
απαιτείται τη διεξαγωγή κλινικών µελετών. Αντίθετα, υπάρχουν σηµαντικά 
αντικίνητρα στη διεξαγωγή κλινικής έρευνας στην Ελλάδα.  
  
Για το λόγο αυτό, σας απευθύνουµε έκκληση να προχωρήσετε στις απαιτούµενες 
ενέργειες για τη διαµόρφωση ενιαίου εγκριτικού πλαισίου για την έγκριση των 
κλινικών µελετών. Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα εχέγγυα, ώστε να καταστεί πόλος 
προσέλκυσης επενδύσεων για τη διεξαγωγή έρευνας όχι µόνο στην Ευρώπη, αλλά και 
παγκοσµίως.  
 
Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 
 


