
Έχετε απορίες;  
Καλέστε μας στο

Πιθανές ερωτήσεις
Έχετε το δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα πριν 

αποφασίσετε αν θα συμμετέχετε σε αυτήν. Ακολουθεί μια λίστα 

ερωτήσεων που μπορεί να θέλετε να κάνετε πριν συμφωνήσετε  

να συμμετέχετε σε μια ερευνητική μελέτη ενός φαρμάκου.

Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της ερευνητικής μελέτης

Θα λάβω το υπό έρευνα φάρμακο; Το ερευνητικό προσωπικό  

θα γνωρίζει αν έχω λάβει το υπό έρευνα φάρμακο ή το  

εικονικό φάρμακο;

Πρέπει να μεταβαίνω στον χώρο όπου διεξάγεται η έρευνα;  

Αν ναι, πόσο συχνά; Τι θα συμβεί αν παραλείψω μια επίσκεψη;

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και τα οφέλη από τη συμμετοχή 

μου στη μελέτη;

Ποιες είναι οι αναμενόμενες παρενέργειες;

Πρέπει να πληρώσω για να λάβω το υπό έρευνα φάρμακο;  

Η ασφαλιστική εταιρεία μου θα χρεωθεί για τις επισκέψεις  

μου και τα φάρμακα που θα λάβω στο πλαίσιο της  

ερευνητικής μελέτης;

Η συμμετοχή μου στην ερευνητική μελέτη θα προστεθεί  

στο ιατρικό ιστορικό μου; Ο γιατρός που έχει αναλάβει  

την πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψή μου θα ενημερωθεί  

για τη συμμετοχή μου στη μελέτη;

Πόσο καιρό θα διαρκέσει η μελέτη; Τι θα συμβεί αν αποφασίσω 

να αποχωρήσω πριν την ολοκλήρωση της μελέτης;

Μπορώ να λάβω το υπό έρευνα φάρμακο χωρίς να συμμετέχω 

στη μελέτη;

Αν το υπό έρευνα φάρμακο είναι αποτελεσματικό, μπορώ να 

συνεχίσω να το λαμβάνω μετά την ολοκλήρωση της μελέτης;

Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσω αν έχω ερωτήσεις 

σχετικά με τη μελέτη ή το υπό έρευνα φάρμακο;

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ;

Έρευνα στον τομέα της υγείας

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

Οι ερευνητές ενδιαφέρονται για τον τρόπο με 

τον οποίο τα φάρμακα μπορούν να συμβάλουν 

στην πρόληψη, τη διάγνωση ή την αντιμετώπιση 

ασθενειών και παθήσεων. Επίσης, ενδιαφέρονται 

για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα φάρμακα 

μπορούν να βελτιώσουν τη γενική υγεία. Μια 

χημική ουσία που μελετάται από ερευνητές 

ονομάζεται «υπό έρευνα φάρμακο». 

Αυτό το φυλλάδιο περιέχει γενικές πληροφορίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
και δεν προορίζεται να παράσχει ιατρικές συμβουλές Μιλήστε με τον γιατρό  
σας ή την αρμόδια ομάδα ερευνητών 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:  
catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf

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 έρευνας και τους 

πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη. Επίσης, θα σας εξηγήσουν  

τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε 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 το πλαίσιο της έρευνας, μπορείτε να 

δηλώσετε τη συναίνεση συμμετοχής σας υπογράφοντας το 

επονομαζόμενο «έντυπο συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης». 

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή και για 

οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και μετά την υπογραφή του εντύπου.

Ποιους κινδύνους  
ενέχει η συμμετοχή σε 
φαρμακολογικές έρευνες;
Η συμμετοχή σε φαρμακολογικές έρευνες μπορεί να ενέχει 

ορισμένους κινδύνους για τους συμμετέχοντες. Αυτό οφείλεται  

στο γεγονός ότι οι συνθήκες της έρευνας δεν είναι ίδιες με  

τις συνθήκες λήψης τακτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Αντιθέτως, οι ερευνητές προσπαθούν να απαντήσουν σε  

κάποιο ερώτημα.

Ένα υπό έρευνα φάρμακο μπορεί να λειτουργήσει όπως πιστεύουν 

οι ερευνητές ότι θα λειτουργήσει, μπορεί όμως και όχι. Τα υπό 

έρευνα φάρμακα μπορεί να έχουν παρενέργειες (ανεπιθύμητες 

ενέργειες από τη λήψη του φαρμάκου) οι οποίες δεν είναι 

καλά γνωστές. Ορισμένοι κίνδυνοι και οφέλη περιγράφονται 

λεπτομερώς στο έντυπο συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης. 

Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους πριν αποφασίσετε  

να συμμετέχετε σε μια μελέτη.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>



Τι σημαίνει η συμμετοχή  
σε έρευνα φαρμάκου;
Με τη συμμετοχή σας σε μια έρευνα φαρμάκου μπορείτε  

να βοηθήσετε τους ερευνητές να απαντήσουν σε ερωτήματα 

σχετικά με ένα υπό έρευνα φάρμακο. Οι κλινικές δοκιμές 

χωρίζονται σε τέσσερις φάσεις. Κάθε φάση βοηθά του 

επιστήμονες να απαντήσουν σε διαφορετικού τύπου ερωτήματα 

και κάθε φάση μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικές 

αρμοδιότητες για τους συμμετέχοντες στην έρευνα. 

Στις δοκιμές  φάσης I, οι ερευνητές δοκιμάζουν ένα 

φάρμακο σε μια μικρή ομάδα υγιών συμμετεχόντων. 

Σκοπός είναι να διαπιστώσουν αν το φάρμακο είναι 

ασφαλές, σε ποια ποσότητα είναι ασφαλές και αν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν παρενέργειες. 

Στις δοκιμές φάσης II, III και  IV οι ερευνητές 

μαθαίνουν περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια 

του υπό έρευνα φαρμάκου. Μαθαίνουν πόσο 

αποτελεσματικό είναι σε μεγαλύτερες ομάδες 

συμμετεχόντων. Ορισμένοι συμμετέχοντες στην 

έρευνα μπορεί να πάσχουν από την ασθένεια 

ή πάθηση για την αντιμετώπιση της οποίας 

προορίζεται το φάρμακο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι, κατά τη συμμετοχή σας σε 

μια έρευνα φαρμάκου, είναι πιθανό να μην σας χορηγηθεί το 

υπό έρευνα φάρμακο. Αντιθέτως, μπορεί να λάβετε τη συνήθη 

θεραπεία ή ένα εικονικό φάρμακο. Οι ερευνητές χορηγούν 

συνήθως διαφορετικά φάρμακα στους συμμετέχοντες στην 

έρευνα με τυχαία επιλογή (αυθαίρετα). Σε ορισμένες μελέτες, 

η ερευνητική ομάδα μπορεί να μην είναι σε θέση να σας 

ενημερώσει αν λάβατε το υπό έρευνα φάρμακο. Επίσης, είναι 

πιθανό να μην γνωρίζει κανένας από τους συμμετέχοντες στη 

μελέτη -ούτε εσείς, ούτε ο ερευνητής, ούτε το προσωπικό που 

ασχολείται με τη μελέτη- ποιο φάρμακο θα λάβετε ή ποιος θα 

λάβει το υπό έρευνα φάρμακο. Μερικές φορές μπορεί η ομάδα 

να μην είναι σε θέση να σας κοινοποιήσει τα αποτελέσματα 

της δοκιμής.
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Ποιος συμμετέχει στις  
έρευνες φαρμάκων;
Οι ερευνητικές μελέτες φαρμάκων μπορεί να περιλαμβάνουν 

εκατοντάδες ή χιλιάδες συμμετέχοντες. Ενήλικες, αλλά και παιδιά 

μπορούν να συμμετέχουν σε έρευνες φαρμάκων. Μπορεί να είναι:

Υγιείς συμμετέχοντες ή 

Άτομα τα οποία πάσχουν από την ασθένεια ή πάθηση που 

μελετάται από τους ερευνητές

Γιατί διεξάγουν οι ερευνητές 
έρευνες φαρμάκων;

Για να ανακαλύψουν μια χημική ουσία ή έναν συνδυασμό 

χημικών ουσιών με καλή επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό

Για να διαπιστώσουν αν ένα υπό έρευνα φάρμακο είναι 

ασφαλές και αποτελεσματικό ως προς τη θεραπεία μιας 

ασθένειας ή πάθησης

Για να ορίσουν τη βέλτιστη δοσολογία ενός υπό έρευνα 

φαρμάκου

Για να μάθουν πώς διαφορετικά άτομα αντιδρούν στο υπό 

έρευνα φάρμακο –συμπεριλαμβανομένων παιδιών, ενηλίκων 

και ασθενών που πάσχουν από μια συγκεκριμένη ασθένεια  

ή πάθηση

Ρυθμιστικές αρχές, όπως η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων 

των ΗΠΑ (FDA), χρησιμοποιούν τις πληροφορίες των ερευνών 

φαρμάκων για να αποφασίσουν αν το υπό έρευνα φάρμακο  

θα πρέπει να εγκριθεί και να διατεθεί στο κοινό ως θεραπεία
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Τι είναι η έρευνα φαρμάκου;
Κλινική έρευνα είναι η διαδικασία ανάπτυξης και δοκιμής νέων 

φαρμάκων και άλλων θεραπευτικών αγωγών. Φάρμακο είναι μια 

χημική ουσία, η οποία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας  

του οργανισμού. Τα φάρμακα διατίθενται σε διάφορες μορφές, π.χ. 

υγρά ή χάπια. Οι ερευνητές ενδιαφέρονται για τον τρόπο με  

τον οποίο τα φάρμακα μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη,  

τη διάγνωση ή την αντιμετώπιση ασθενειών και παθήσεων.  

Επίσης, ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα φάρμακα 

μπορούν να βελτιώσουν τη γενική υγεία. Μια χημική ουσία που 

μελετάται από ερευνητές ονομάζεται «υπό έρευνα φάρμακο».

Τα βήματα της έρευνας φαρμάκου 
Οι ερευνητές δοκιμάζουν αρχικά τα φάρμακα στο εργαστήριο και 

σε ζώα. Αν ένα υπό έρευνα φάρμακο ικανοποιεί ορισμένα πρότυπα 

ασφαλείας και ενδεχομένως να αποτελέσει μια αποτελεσματική νέα 

θεραπεία, οι ερευνητές το δοκιμάζουν σε ανθρώπους. 

Η έρευνα φαρμάκων διεξάγεται σε 3 βασικά βήματα:

 1. Ανακάλυψη του φαρμάκο: Οι ερευνητές αναζητούν χημικές 

ουσίες που θα μπορούσαν να έχουν θετική επίδραση στον 

ανθρώπινο οργανισμό.

2. Προκλινικές μελέτες: Οι ερευνητές δοκιμάζουν το υπό έρευνα 

φάρμακο σε κύτταρα στο εργαστήριο ή σε ζώα. Με τον τρόπο 

αυτόν μαθαίνουν ποια μπορεί να είναι η επίδραση του υπό έρευνα 

φαρμάκου στον ανθρώπινο οργανισμό.

3. Κλινικές δοκιμές: Οι ερευνητές ελέγχουν την ασφάλεια του 

υπό έρευνα φαρμάκου, αναζητούν τις παρενέργειες, ορίζουν 

την κατάλληλη ποσότητα (δοσολογία) του φαρμάκου για τον 

ανθρώπινο οργανισμό και διαπιστώνουν πόσο καλά λειτουργεί.  

Οι κλινικές δοκιμές περιλαμβάνουν συμμετέχοντες στην έρευνα  

(ή αλλιώς «εθελοντές έρευνας» ή «ασθενείς έρευνας»). Στις κλινικές 

δοκιμές, οι ερευνητές συγκρίνουν συνήθως το υπό έρευνα φάρμακο 

με ένα ήδη εγκεκριμένο φάρμακο για τη θεραπεία της ασθένειας 

ή πάθησης που μελετούν. Επίσης, μπορεί να το συγκρίνουν με 

ένα εικονικό φάρμακο. Το εικονικό φάρμακο είναι ένα χάπι ή μια 

αγωγή που μοιάζει με το υπό έρευνα φάρμακο, αλλά δεν περιέχει 

το πραγματικό υπό έρευνα φάρμακο.


