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Ο αγώνας δρόμου της 
διεθνούς ερευνητικής 
κοινότητας για την 
ανάπτυξη θεραπει-

ών και εμβολίων έναντι του ιού 
SARS-CoV2 καθιστά επίκαιρη τη 
συζήτηση για τις κλινικές μελέ-
τες, τον μόνο επιστημονικό τρόπο 
για τη δημιουργία νέας γνώσης 
και την ανάπτυξη φαρμάκων, 
ιατρικών συσκευών και τεχνο-
λογιών, μέσω των οποίων προά-
γεται η δημόσια Υγεία. H έρευνα 
για την πιστοποίηση μιας νέας 
φαρμακευτικής ουσίας απαιτεί 
προσεκτικό σχεδιασμό, ακρίβεια 
στην υλοποίηση και αντικειμε-
νικότητα στην αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων. Αυστηρό διεθνές 
νομοθετικό πλαίσιο, όπως η Δια-
κήρυξη του Ελσίνκι και οι κανό-
νες Ορθής Κλινικής Πρακτικής 
προστατεύουν την εθελοντική 
ένταξη, μετά από έγγραφη πλη-
ροφόρηση και συναίνεση, και την 
ασφάλεια όλων των συμμετεχό-
ντων, υγιών ή ασθενών ατόμων, 
με όλα τα ανωτέρω να εποπτεύ-
ονται σε εθνικό επίπεδο από τον 
ΕΟΦ και την Εθνική Επιτροπή 
Δεοντολογίας (ΕΕΔ).

ΣυνεργαΣία των 
εμπλεκόμενων 
φόρεων 
Για τη διενέργεια κλινικών μελε-
τών απαιτείται συνεργασία ανά-
μεσα στη φαρμακοβιομηχανία, 
τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, 
τους ασθενείς, τους επιστήμονες, 
τις διεθνείς και εθνικές υπηρεσί-
ες Υγείας και κανονιστικούς ορ-
γανισμούς, με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς να παράγουν 
υπεραξία από αυτές. Οι ασθε-
νείς εξασφαλίζουν πρώιμη και 
δωρεάν πρόσβαση σε νέες, και-
νοτόμους, επιστημονικά τεκμη-
ριωμένες θεραπείες και υψηλού 
επιπέδου ιατρική παρακολούθη-
ση. Τα κλινικά ερευνητικά κέντρα 
δημιουργούν πυρήνες αριστείας 
που στελεχώνονται από έμπει-
ρους κλινικούς, λειτουργούν με 
πιστοποίηση και αυστηρούς 
κανόνες και δέχονται συχνούς 
ελέγχους και αξιολογήσεις. Τέ-

Κλινικές Μελέτες:  
Εργαλείο ανάπτυξης της 
επιστήμης και της οικονομίας

τοια κέντρα αριστείας παρέχουν 
ιατρική τεχνογνωσία, παράγουν 
κουλτούρα έρευνας, προσφέρουν 
εξειδικευμένη εκπαίδευση και δι-
εθνείς συνεργασίες, ενώ οι αρ-
χές λειτουργίας τους διαχέονται 
και αναβαθμίζουν συνολικά το 
νοσοκομείο και το εκπαιδευτικό 
ίδρυμα, στο οποίο ανήκουν. 

Με την προσέλκυση σημαντι-
κών κονδυλίων από ιδιωτικούς 
φορείς του εξωτερικού, οι κλινι-
κές μελέτες αποτελούν και εξαι-
ρετικό εργαλείο ανάπτυξης της 
οικονομίας. Σύμφωνα με εκτι-
μήσεις του ΙΟΒΕ, μια επένδυση 
€10 εκατομμυρίων στην κλινική 
έρευνα έχει επενδυτικό ισοδύ-
ναμο της τάξης των €22 εκα-
τομμυρίων, αποφέρει φορολογι-
κά έσοδα πάνω από €5 ευρώ και 
εκατοντάδες θέσεις εργασίας, για 
υψηλής εκπαίδευσης επιστημο-
νικό δυναμικό. Δυστυχώς η Ελ-
λάδα υπολείπεται σημαντικά από 
τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, καθώς 
απορροφά μόνο €40 εκατομμύ-
ρια από τα €35 δισ. που επενδύ-
ονται ετησίως στην Ευρώπη. 

Αντίθετα η Ισπανία, μια χώρα 
που υπέφερε από την οικονομική 
κρίση, αλλά αξιοποίησε τις κλινι-

κές μελέτες για να την υπερβεί, 
φιλοξενεί τρεις από τις δέκα κλι-
νικές μελέτες που διενεργούνται 
στην Ευρώπη. Οι επενδύσεις σε 
κλινική έρευνα ξεπερνούν το 
€1,15 δισ., ποσό που αντιστοιχεί 
στο 21% των συνολικών επενδύ-
σεων στη βιομηχανία (στοιχεία 
Ενωσης Φαρμακευτικών Εταιρι-
ών Ισπανίας) και με 58 μελέτες 
σε εξέλιξη, η Ισπανία πρωταγω-
νιστεί στη κλινική έρευνα κατά 
του COVID-19. 

νεα ψηφίακη 
πραγματίκότητα
Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα 
αναμένεται να τροποποιήσει τον 
τρόπο που διεξάγονται οι κλινι-
κές μελέτες. Οι εφαρμογές της 
4ης βιομηχανικής επανάστα-
σης, η διαδικτυακή διασύνδεση 
με ερευνητικά κέντρα του εξωτε-
ρικού, η τεχνητή νοημοσύνη και 
η επεξεργασία μεγάλου όγκου 
δεδομένων (big data) μπορούν 
να αποτελέσουν όχημα ανάπτυ-
ξης, εξωστρέφειας και διεθνούς 
προβολής. Απαιτούνται οραμα-
τικός σχεδιασμός, ρεαλιστική 
προσέγγιση και απαλλαγή από 
βαρίδια του παρελθόντος, όπως 

ο παραγοντισμός, η μικροπολιτι-
κή και η κομματική διευθέτηση 
μικροεξυπηρετήσεων. Η Ιατρική 
Σχολή ΕΚΠΑ αποτελεί εξαιρετι-
κό πεδίο για την ανάπτυξη της 
κλινικής έρευνας: Μεμονωμένα 
κέντρα αριστείας που δημιουρ-
γήθηκαν από πρωτοβουλίες στε-
λεχών της, κατάφεραν να προ-
σελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια, 
να συντηρήσουν ερευνητικά 
κέντρα, να παράξουν σημαντι-
κές επιστημονικές δημοσιεύσεις 
και να αναβαθμίσουν συνολικά 
τη Σχολή. Η πρόσφατη πανδη-
μία απέδειξε ότι η Ιατρική Σχο-
λή ΕΚΠΑ διαθέτει στελέχη και 
υποδομές υψηλού επιπέδου, με 
ετοιμότητα και διεθνείς προδι-
αγραφές. 

Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός 
της μπορεί να την καταστήσει, 
μετά την πανδημία, την ατμο-
μηχανή για ένα δημόσιο Σύ-
στημα Υγείας που να ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των πολιτών. Η 
ευκαιρία, το όραμα και οι επι-
στήμονες για την υλοποίησή 
του υπάρχουν. Απομένουν η 
βούληση και ο σωστός επιχει-
ρησιακός σχεδιασμός. ■
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