
Πιθανές ερωτήσεις
Έχετε το δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με μια κλινική 

δοκιμή πριν αποφασίσετε αν θα συμμετέχετε σε αυτήν. Ακολουθεί 

μια λίστα ερωτήσεων που μπορεί να θέλετε να κάνετε πριν 

συμφωνήσετε να συμμετάσχετε σε μια κλινική δοκιμή.

Ποιος είναι ο σκοπός της κλινικής δοκιμής;

Ποιος αναλαμβάνει το κόστος της δοκιμής;

Γιατί ικανοποιώ τα κριτήρια συμμετοχής στη δοκιμή;

Τι θα μου ζητηθεί να κάνω στο πλαίσιο της δοκιμής; 

Πόσο θα διαρκέσει η δοκιμή; 

Πόσες φορές θα πρέπει να παρουσιαστώ ή να δώσω πληροφορίες;

Ποια είναι τα πιθανά οφέλη και οι κίνδυνοι από τη συμμετοχή;

Ποιες είναι οι εναλλακτικές μου, αν δεν συμμετάσχω;

Θα μάθω τα αποτελέσματα των εξετάσεών μου; Θα ενημερωθώ 

για τα αποτελέσματα της μελέτης;

Θα γνωρίζω ή θα μπορώ να μάθω ποια θεραπεία έλαβα; Αν 

ναι, πότε;

Θα αποζημιωθώ για τη συμμετοχή μου στην κλινική δοκιμή; 

Αν παρουσιάσω προβλήματα λόγω της δοκιμής, θα αναλάβει 

η ομάδα της μελέτης το κόστος της ιατρικής μου περίθαλψης;

Έχετε απορίες; 
Καλέστε μας στο

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Έρευνα υγείας

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι δική σας επιλογή. 
Ενημερωθείτε. Κάντε ερωτήσεις. Λάβετε απαντήσεις.

Η κλινική δοκιμή είναι ένας τύπος ερευνητικής μελέτης 

με συμμετέχοντες έρευνας (οι οποίοι αποκαλούνται, 

επίσης, «εθελοντές έρευνας» ή «ασθενείς έρευνας»). 

Στις κλινικές δοκιμές οι ερευνητές παρατηρούν 

τις επιδράσεις που μπορεί να έχει μια παρέμβαση 

στους συμμετέχοντες. Ο ερευνητής συλλέγει δεδομένα 

(πληροφορίες) σχετικά με το πώς η παρέμβαση επηρεάζει 

την υγεία των συμμετεχόντων.

Αυτό το φυλλάδιο περιέχει γενικές πληροφορίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν 
παρέχει ιατρικές συμβουλές. Μιλήστε με τον γιατρό σας ή την ερευνητική ομάδα για 
συμβουλές σχετικά με την προσωπική σας κατάσταση και τους προβληματισμούς 
σας σε σχέση με την υγεία.

Αυτό το υλικό αποτελεί έργο του ινστιτούτου «New England Research Subject Advocacy Group» 
με τη συμβολή συνδεδεμένων πανεπιστημίων και ακαδημαϊκών κέντρων υγειονομικής περίθαλψης 
των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση:  
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα NIH 
National Center for Advancing Translational Sciences (CTSA) Program UL1 TR001102.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι επιλογή
Η συμμετοχή σε μια έρευνα είναι μια σημαντική 

προσωπική απόφαση. Πριν αποφασίσετε αν θα 

συμμετάσχετε, οι ερευνητές θα συζητήσουν μαζί σας τους 

στόχους της μελέτης και τους πιθανούς κινδύνους και 

τα οφέλη. Επίσης, θα σας εξηγήσουν τους κανόνες που 

ακολουθούν για την προσωπική σας ασφάλεια και την 

προστασία του απορρήτου σας. Ζητήστε βοήθεια αν  

δεν καταλαβαίνετε κάτι ή αν έχετε απορίες. 

Δεν πρέπει ποτέ να βιάζεστε ή να πιέζεστε να αποφασίσετε. 

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι απολύτως προαιρετική - 

είναι επιλογή σας. 

Εφόσον κατανοήσετε τη μελέτη, εάν αποφασίσετε 

να συμμετάσχετε, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε 

το επονομαζόμενο «έντυπο συγκατάθεσης κατόπιν 

ενημέρωσης». Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά 

πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και 

μετά την υπογραφή του εντύπου.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές 
δοκιμές;  
Ο πάροχος υπηρεσιών περίθαλψης που χρησιμοποιείτε 

μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να βρείτε 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές 

δοκιμές. Επίσης, μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα 

μητρώο ερευνών για να μάθετε περισσότερα σχετικά 

με τις κλινικές δοκιμές.  Για περισσότερες πληροφορίες 

ανατρέξτε στο φυλλάδιο «Μητρώο ερευνών». 

> 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>



Τι είναι η κλινική δοκιμή;
Η κλινική δοκιμή είναι ένας τύπος ερευνητικής μελέτης με 
συμμετέχοντες έρευνας (οι οποίοι αποκαλούνται, επίσης, 
«εθελοντές έρευνας» ή «ασθενείς έρευνας»). Μια ερευνητική 
μελέτη διεξάγεται με σκοπό να δώσει απαντήσεις σε 
συγκεκριμένα ερωτήματα και ο γιατρός ή ο επιστήμονας που 
διεξάγει την έρευνα ονομάζεται «ερευνητής». Στις κλινικές 
δοκιμές, οι ερευνητές παρατηρούν τις επιδράσεις που μπορεί 
να έχει μια παρέμβαση στους συμμετέχοντες. Η παρέμβαση 
μπορεί να είναι ένα φάρμακο, μια ιατρική συσκευή ή 
μια διαδικασία. Επίσης, μπορεί να είναι μια αλλαγή στη 
συμπεριφορά, που οι συμμετέχοντες συμφωνούν να 
δοκιμάσουν. Ο ερευνητής συλλέγει δεδομένα (πληροφορίες) 
σχετικά με το πώς η παρέμβαση επηρεάζει την υγεία 
των συμμετεχόντων.

Γιατί χρειαζόμαστε τις κλινικές δοκιμές;  
Οι κλινικές δοκιμές χρειάζονται για την ανάπτυξη ή τη δοκιμή 
νέων φαρμάκων, συσκευών, θεραπειών και διαδικασιών 
και βοηθούν στην απάντηση ερωτημάτων όπως:

Λειτουργεί; 

Λειτουργεί καλύτερα σε σχέση με άλλες θεραπείες; 

Ποια ποσότητα είναι ασφαλής και αποτελεσματική; 

Ποιες είναι οι παρενέργειες;

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;
Άτομα όλων των ηλικιών μπορούν να συμμετάσχουν 
σε κλινικές δοκιμές. Ορισμένοι συμμετέχοντες πάσχουν 
από μια ασθένεια ή πάθηση που μελετούν οι ερευνητές 
και άλλοι είναι υγιείς εθελοντές. Για κάθε κλινική δοκιμή 
ισχύουν συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς το ποιος μπορεί 
να συμμετάσχει (κριτήρια εισαγωγής) και τους λόγους για 
τους οποίους μπορεί κάποιος να μην ικανοποιεί τα κριτήρια 
συμμετοχής στη δοκιμή (κριτήρια αποκλεισμού).

Πώς λειτουργούν οι κλινικές δοκιμές;  
Στις περισσότερες κλινικές δοκιμές οι συμμετέχοντες 

εκχωρούνται σε μια ομάδα παρέμβασης ή ελέγχου. 

Ομάδα παρέμβασης: Οι συμμετέχοντες αυτής της 

ομάδας λαμβάνουν την παρέμβαση υπό δοκιμή. 

Ομάδα ελέγχου: Οι συμμετέχοντες αυτής της ομάδας 

δεν λαμβάνουν την παρέμβαση. Αντιθέτως, μπορεί 

να λάβουν την τυπική θεραπεία για την ασθένεια ή 

την πάθηση, ή να λάβουν ένα «εικονικό φάρμακο».  

Το εικονικό φάρμακο μοιάζει ή έχει παρόμοια αίσθηση 

με την παρέμβαση, αλλά δεν είναι ενεργό φάρμακο ή 

θεραπεία.  Η ομάδα ελέγχου βοηθά τους ερευνητές να 

κατανοήσουν τις επιδράσεις της πειραματικής παρέμβασης.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκχωρούνται συνήθως 

τυχαία στις ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι η αντιστοίχιση 

σε μια ομάδα είναι εντελώς τυχαία (τύπου κορώνα-

γράμματα). Αν δηλώσετε συμμετοχή σε μια κλινική 

δοκιμή, μπορεί να μην λάβετε την πειραματική 

θεραπεία υπό δοκιμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν 

θα γνωρίζετε σε ποια ομάδα έχετε εκχωρηθεί.

Στα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους 
μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:  
Οφέλη:

Πρόσβαση σε πειραματικές θεραπείες που δεν 

είναι ακόμη διαθέσιμες στο ευρύ κοινό

Βοήθεια των συνανθρώπων συμβάλλοντας στην 

ανάπτυξη νέων ιατρικών θεραπειών ή διαδικασιών

Κίνδυνοι:

Λήψη μιας πειραματικής θεραπείας, χωρίς να είναι 

ακόμη πλήρως κατανοητές οι επιδράσεις της

Δυσάρεστες, σοβαρές ή ακόμη και απειλητικές για 

τη ζωή παρενέργειες ή επιπλοκές

Πώς αναπτύσσονται οι κλινικές δοκιμές; 
1. Αρχικά οι ερευνητές αποφασίζουν ποια ερωτήματα 

θέλουν να απαντήσουν. 

2. Στη συνέχεια οι ερευνητές καταρτίζουν ένα σχέδιο 
ερευνητικής μελέτης (το λεγόμενο «πρωτόκολλο»). 
Στο πρωτόκολλο περιγράφεται ο τρόπος με τον 
οποίο οι ερευνητές προτίθενται να απαντήσουν 
στα ερωτήματα και ο ρόλος των συμμετεχόντων 
έρευνας στη μελέτη. 

3. Έπειτα το πρωτόκολλο ελέγχεται και εγκρίνεται από 
μια επιτροπή δεοντολογίας έρευνας. Στις ΗΠΑ αυτή 
η επιτροπή ονομάζεται «Επιστημονικό Συμβούλιο 
Εγκρίσεων» (Institutional Review Board - IRB). 
Το IRB εξετάζει τα επιστημονικά οφέλη και τους 
ενδεχόμενους κινδύνους της μελέτης, και πώς οι 
συμμετέχοντες έρευνας μπορεί να επηρεαστούν 
από τη συμμετοχή. 

4. Μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, ο 
ερευνητής μπορεί να ξεκινήσει την κλινική δοκιμή.

Ποιες φάσεις περιλαμβάνουν  
οι κλινικές δοκιμές;
Στις δοκιμές Φάσης I, οι ερευνητές δοκιμάζουν μια 
παρέμβαση σε μια μικρή ομάδα υγιών εθελοντών. 
Σκοπός είναι να διαπιστώσουν αν η παρέμβαση είναι 
ασφαλής, τη σωστή δοσολογία και αν οι εθελοντές 
παρουσιάζουν αντιδράσεις ή παρενέργειες από 
την παρέμβαση. Στις δοκιμές Φάσης II, III και IV, οι 
ερευνητές μαθαίνουν περισσότερα σχετικά με την 
ασφάλεια της παρέμβασης και πόσο αποτελεσματική 
είναι σε μεγαλύτερες ομάδες συμμετεχόντων.

Ποιος αναλαμβάνει το κόστος των 
κλινικών δοκιμών;  
Το κόστος των κλινικών δοκιμών καλύπτεται από 
κρατικές υπηρεσίες, φαρμακευτικές εταιρείες ή μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις. 
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