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Εισαγωγή  

Οι αρχές της ιατρικής δεοντολογίας διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά από το 460-357 π.Χ.. 

Ωστόσο, η καινοτομία στο χώρο της επιστήμης και οι δημιουργικές εξελίξεις στο χώρο της 

ιατρικής έρευνας οδήγησαν –στο πλαίσιο του επιστημονικού εγχειρήματος- στην αμφισβήτηση 

των δεοντολογικών περιοριστικών ορίων αναφορικά με τι θεωρείται «εφικτό» παρέχοντας 

ρασιοναλιστικές εξηγήσεις, οι οποίες συχνά υπερβαίνουν την κοινή λογική.  

Η αναθεωρημένη διακήρυξη του Ελσίνκι, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Κλινικές Δοκιμές και η 

σειρά "Body-hunters" της Washington Post από τον Δεκέμβρη του 2000 αποτελούν ορισμένα 

μόνο από τα αμφιλεγόμενα «δεοντολογικά» ζητήματα, τα οποία αναπόφευκτα ανοίγουν τον 

δρόμο για ολοένα αυξανόμενους εξονυχιστικούς ελέγχους στη φαρμακευτική βιομηχανία με 

άξονα το δημόσιο συμφέρον. Ο διάλογος μεταξύ ασθενών, ερευνητών, ιδρυμάτων, χορηγών και 

μέσων μαζικής ενημέρωσης –εκπομπές “60 minutes” και “Larry King”– επισημαίνουν την ανάγκη 

για διαφάνεια και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι φαρμακευτικοί ιατροί, 

λειτουργώντας ως «συνείδηση και θεματοφύλακες» της φαρμακευτικής δεοντολογίας, μπορούν 

να αντιμετωπίσουν με υπευθυνότητα και εκ των προτέρων τις εν λόγω καταστάσεις πριν 

προλάβουν να προκαλέσουν σημαντικό πρόβλημα.  

Τον Σεπτέμβρη του 2001 συστάθηκε η διεθνής ομάδα εργασίας [International Working Party - 

WP] με στόχο να συμβουλεύσει τη Διεθνή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Ιατρών [International 

Federation of Associations of Pharmaceutical Physicians - IFAPP] αναφορικά με τον τρόπο 

αντιμετώπισης της σύνθετης αυτής κατάστασης. Είναι κοινά αποδεκτό ότι υπάρχουν 

δεοντολογικά ζητήματα, τα οποία αφορούν ιδιαιτέρως τους φαρμακευτικούς ιατρούς, και 

πιστεύεται ότι στις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας έγκειται ο ορισμός και η 

δημοσίευση προτύπων αναφοράς για τους φαρμακευτικούς ιατρούς και τους λοιπούς 

αρμοδίους.  

Ο εν λόγω κώδικας εστιάζει κυρίως στα δεοντολογικά ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει ο φαρμακευτικός ιατρός, ανεξάρτητα από το αν ασκεί το επάγγελμά του σε 

φαρμακευτική εταιρεία, συμβαλλόμενο οργανισμό έρευνας (εταιρεία CRO), ως ανεξάρτητος 

σύμβουλος, σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, ρυθμιστική αρχή ή όπου αλλού, και επιδιώκει να 

παράσχει κατευθυντήριες οδηγίες και υποστήριξη. Ο κώδικας συντάχθηκε με σκοπό να 

λειτουργήσει ως «ζωντανό έγγραφο», το οποίο θα αναθεωρείται και θα ενημερώνεται τακτικά 

ανάλογα με τα ζητήματα που προκύπτουν ή επιλύονται.  

Είναι απαραίτητο να συσταθεί ένα Διεθνές Δίκτυο Δεοντολογίας Φαρμακευτικών Ιατρών με 

αντικείμενο την αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την 

επιτευχθείσα πρόοδο στις διάφορες θεραπευτικές περιοχές, τα ήδη επιτευχθέντα των αρμοδίων 

στον χώρο της βιοηθικής και τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία. Οι φαρμακευτικοί ιατροί είναι 

βασικά μέλη των ομάδων και το αντικείμενό τους αφορά σε όλο τον κύκλο ζωής μιας 

θεραπευτικής παρέμβασης, από την ερευνητική φάση της ανακάλυψης ενός φαρμάκου έως τις 

προκλινικές και κλινικές δοκιμές, την έγκριση της άδειας κυκλοφορίας του φαρμάκου, την 

κυκλοφορία του, τις μελέτες και ενέργειες παρακολούθησης που έπονται της κυκλοφορίας του 

έως την τελική απόσυρσή του είτε λόγω σχετικής ασφάλειας και αποτελεσματικότητας είτε 

λόγω απουσίας εμπορικού ενδιαφέροντος. Είναι κατανοητό ότι, καθώς λειτουργούν ως μέλη 

μιας ομάδας, οι φαρμακευτικοί ιατροί τείνουν να αναπτύσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την 

παρέμβαση με την οποία ασχολούνται επί μακρόν ή σε βάθος. Ωστόσο, οι φαρμακευτικοί ιατροί 

θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις ευθύνες τους σε δεοντολογικό επίπεδο και να απέχουν από την 

επίδειξη υπακοής στο προϊόν όταν καλούνται να αξιολογήσουν παράγοντες που αφορούν στο 

συγκεκριμένο προϊόν. Πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε κάθε περίπτωση, το τελικό συμφέρον τόσο 

των ασθενών όσο και των εργοδοτών τους, εξυπηρετείται καλύτερα από την υιοθέτηση 

αντικειμενικής επιστημονικής συμπεριφοράς. Ο IFAPP αναγνωρίζει ότι η παραπάνω κατάσταση 

μπορεί να θέσει τον εν ενεργεία φαρμακευτικό ιατρό σε θέση, στην οποία θα κληθεί να επιδείξει 

σημαντική αποφασιστικότητα.  

Η δεοντολογία παίζει σημαντικό ρόλο στο να επιτρέψει στους φαρμακευτικούς ιατρούς να 

οριοθετήσουν την επαγγελματική τους ζωή σε σχέση με τις προσωπικές, κοινωνικές, 
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φιλοσοφικές και θρησκευτικές τους αντιλήψεις. Επομένως, το σύνολο των δραστηριοτήτων 

κλινικής ανάπτυξης και υπηρεσιών ιατρικής υποστήριξης πρέπει να παρέχεται από κατάλληλα 

εκπαιδευμένα άτομα, τα οποία εργάζονται σύμφωνα με συμπεφωνημένες προδιαγραφές σε 

επαρκώς επανδρωμένα τμήματα με σαφείς αρμοδιότητες και δικαιοδοσία που τους επιτρέπει να 

λάβουν τις απαιτούμενες αποφάσεις. Η πιστοποίηση των φαρμακευτικών ιατρών αποτελεί 

βασικό στοιχείο της επίδειξης λήψης κατάλληλης εκπαίδευσης στη φαρμακευτική ιατρική. Όπως 

συμβαίνει με όλους τους κλάδους της ιατρικής, η πιστοποίηση δεν θα πρέπει να γίνεται 

αντιληπτή ως μεμονωμένο γεγονός αλλά ως αντικείμενο επανεπικύρωσης των γνώσεων του 

ατόμου ανάλογα με τον ρυθμό διάθεσης της νέας γνώσης. Επιπλέον, η ιατρική δεοντολογία δεν 

έχει μέχρι στιγμής εμφανή θέση στα εγχειρίδια των ιατρικών σχολών παγκοσμίως, αν και η 

σημασία της αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η εκπαίδευση 

σε θέματα δεοντολογίας στη φαρμακευτική ιατρική είναι από μόνη της σημαντική για όλους 

τους φαρμακευτικούς ιατρούς, επαγγελματίες της υγείας, μέλη επιτροπών δεοντολογίας της 

έρευνας και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης 

θεραπευτικών παραγόντων. Η IFAPP αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να έχει εμφανή θέση στα 

διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα που επιζητούν να 

αναγνωριστούν ως φαρμακευτικοί ιατροί. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να ενθαρρυνθεί η επίτευξη 

επαγγελματικής αριστείας και να υποστηριχθεί ο προσδιορισμός της ταυτότητας του ατόμου και 

οι επαγγελματικές του φιλοδοξίες.  

Η φαρμακευτική ιατρική είναι ο επιστημονικός τομέας που ασχολείται με την ανακάλυψη, 

ανάπτυξη, αξιολόγηση, έγκριση, παρακολούθηση και δεοντολογική προώθηση φαρμακευτικών 

προϊόντων, ιατρικών συσκευών και διαγνωστικών εργαλείων. Ωστόσο, οι χρήστες προϊόντων 

υγείας δεν γνωρίζουν απαραιτήτως τις δαπάνες και την πολυπλοκότητα που σχετίζεται με την 

ανάπτυξη και την έγκριση μιας θεραπευτικής παρέμβασης και τα θέματα που ενδεχομένως 

προκύπτουν από την επακόλουθη εφαρμογή της. Οι φαρμακευτικοί ιατροί είναι υπεύθυνοι για 

τη σε βάθος ενημέρωση και κατανόηση των διαφορετικών πιέσεων και περιορισμών που 

διέπουν τα προϊόντα της υγείας.  

 

Τα κράτη-μέλη καλούνται να εξετάσουν και να σχολιάσουν το παρόν έγγραφο. 

Απευθύνατε τα σχόλιά σας στην ομάδα εργασίας  

c/o IFAPP secretariat  

Kuipersweg 2T  

3449 JA Woerden  

Ολλανδία  

τηλέφωνο: +31 348 489305  

fax: +31 348 489 301  

e-mail: secretariat@ifapp.org  

ιστοσελίδα: www.ifapp.org  

 

Η επεξήγηση του κώδικα  

Το προσχέδιο του παρόντος Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς Φαρμακευτικών 

Ιατρών συντάχθηκε βάσει της βασικής υπόθεσης ότι η Φαρμακευτική Ιατρική και οι 

Φαρμακευτικοί Ιατροί παγκοσμίως ενστερνίζονται τις ακόλουθες βασικές αξίες κατά τη 

δεοντολογική εκτέλεση των καθηκόντων τους: αξίες αναφορικά με την ευθύνη περίθαλψης 

[Ορθή Κλινική Πρακτική], την ικανότητα και τον ζήλο, την αμεροληψία, την ειλικρίνεια καθώς 

και την ακεραιότητα και ανάληψη ευθυνών στον χώρο εργασίας.  
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Η δομή του προτεινόμενου κώδικα κατονομάζει και εισαγάγει την κύρια αξία και στη συνέχεια 

αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας για τους φαρμακευτικούς 

ιατρούς.  

Ευελπιστούμε ότι ο κώδικας, κατόπιν διαβούλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, θα αφορά τους 

πάντες, θα έχει καθολική εμβέλεια και θα μπορεί να εφαρμοστεί στις περισσότερες περιοχές του 

πλανήτη. Αντίστοιχα, μπορεί να αφυπνήσει τις χώρες που δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει τον 

κώδικα δεοντολογίας στο να εξετάσουν το ενδεχόμενο πιθανής εφαρμογής του.  

Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούν να γίνουν παγκοσμίως αποδεκτά πρότυπα και 

αξίες στον χώρο της φαρμακευτικής ιατρικής. Ωστόσο, θα ήταν ανάρμοστο να πιστεύουμε ότι η 

αποδοχή του κώδικα θα μπορούσε να υπερισχύσει των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων 

οποιουδήποτε κράτους. Ωστόσο, - στην καλύτερη περίπτωση - θα μπορούσε να επηρεάσει προς 

μια θετική κατεύθυνση και να αποτελέσει ένα μοντέλο, το οποίο θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη.  

Το καθήκον της περίθαλψης  

Ορθή Κλινική Πρακτική  

Οι φαρμακευτικοί ιατροί πρέπει από τη φύση της δουλειάς τους να είναι ενήμεροι για τις 

επιστημονικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν σημαντικά την ανάπτυξη των νέων φαρμάκων του 

μέλλοντος. Ένας ιατρός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και κατάλληλη εξειδικευμένη 

εκπαίδευση θα πρέπει να έχει τον γενικό έλεγχο της έρευνας που πραγματοποιείται σε 

ανθρώπους. Σε αυτή περιλαμβάνεται η εκπαίδευση σε θέματα δεοντολογικής ηθικής και στις 

πλέον ενημερωμένες βέλτιστες πρακτικές.  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας για τους φαρμακευτικούς ιατρούς:  

• Διασφάλιση της καλής ενημέρωσής τους για την τρέχουσα επιστημονική και ιατρική γνώση 

στη θεραπευτική περιοχή στην οποία εργάζονται.  

• Τήρηση των απαιτούμενων υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς 

κανονισμούς.  

• Συγκέντρωση εποικοδομητικών σχολίων από τη διοίκηση, τις εσωτερικές επιτροπές εξέτασης, 

τις επιτροπές δεοντολογίας και τις ρυθμιστικές αρχές.  

• Σχεδιασμός προγραμμάτων κλινικής έρευνας και πρωτοκόλλων σε περιοχές ανεκπλήρωτης 

ιατρικής ανάγκης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών, τους εθνικούς και 

διεθνείς κώδικες πρακτικής και τη διακήρυξη του Ελσίνκι.  

• Διασφάλιση ότι πληρούν τις υποχρεώσεις τους διευκρινίζοντας, αξιολογώντας και 

αναφέροντας ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν είτε στο πλαίσιο 

ερευνητικών πρωτοκόλλων, είτε ως αυθόρμητες αναφορές, είτε στο πλαίσιο του επίσημου 

προγράμματος παρακολούθησης.  

• Διασφάλιση ότι τα έγγραφα που υποβάλλονται στις ρυθμιστικές αρχές αποτυπώνουν 

επακριβώς τα δεδομένα που συνελέγησαν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης.  

• Διασφάλιση διάθεσης των σχετικών δεδομένων προς δημοσίευση και επιβεβαίωσης όσον 

αφορά τη σωστη αποτύπωση των δεδομένων των υποβληθέντων σε περιοδικά άρθρων προς 

τα πρωτότυπα δεδομένα.  

• Μετάδοση σωστών και επαληθεύσιμων πληροφοριών προς το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας.  

• Εκπαίδευση, εκτίμηση και αξιολόγηση άλλων μελών του ιατρικού τμήματος.  

Ιατρική ακεραιότητα  
Η έρευνα που αφορά στη χρήση ανθρώπων ως υποκείμενα μελέτης («πειραματόζωα») 

θεωρείται αιτιολογημένη σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά μόνο μετά από προσεκτική εξέταση 
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των σχετικών κινδύνων και πλεονεκτημάτων. Η υγεία και η ευζωΐα του κάθε ατόμου που 

συμμετέχει σε μια τέτοια μελέτη είναι ύψιστης σημασίας και υποβιβάζει όλα τα υπόλοιπα 

θέματα ως λιγότερο σημαντικά. Τα άτομα που αποφασίζουν εθελοντικά να συμμετάσχουν ως 

υποκείμενα μελέτης, είτε είναι υγιή είτε όχι, πρέπει να υπογράψουν ένα έντυπο συγκατάθεσης 

κατόπιν ενημέρωσης έχοντας πρώτα λάβει επαρκείς και κατάλληλες εξηγήσεις παρουσία 

μαρτύρων αναφορικά με τους σχετικούς πιθανούς κινδύνους και οφέλη. Πρέπει να δειχθεί 

ιδιαίτερη μέριμνα αναφορικά με μελέτες που αφορούν ασθενείς, οι οποίοι δεν συμμετέχουν 

εθελοντικά και δεν είναι σε θέση να δώσουν μόνοι τους τη συγκατάθεσή τους είτε λόγω της 

ηλικίας τους (παιδιά) είτε λόγω δικαιοπρακτικής ανικανότητας (για παράδειγμα, δεν έχουν τις 

αισθήσεις τους ή είναι διανοητικά ανίκανοι). Η οικονομική αποζημίωση των εν λόγω ατόμων 

θεωρείται ορθή, αρκεί να μην συνιστά εκμετάλλευση, καταναγκασμό ή δωροδοκία, και θα 

πρέπει να συζητάται με την επιτροπή δεοντολογίας.  

Ειδικές περιοχές συμβουλευτικής για τους φαρμακευτικούς ιατρούς:  

• Διευκρίνιση του κατά πόσο η εταιρεία θα παρέχει συνεχή υποστήριξη και παρεμβάσεις μετά 

από την ολοκλήρωση της συμμετοχής του ασθενούς και τον τερματισμού του μηχανισμού που 

θα επέτρεπε τη σχετική υποστήριξη και παρεμβάσεις.  

• Διασφάλιση ότι -στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της νόσου- τα τυχόν αντικρουόμενα 

συμφέρονται ελαχιστοποιούνται, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις όπου η θεραπεία 

εκλογής μπορεί να είναι ένας θεραπευτικός παράγοντας που παρασκευάζεται από 

ανταγωνιστική εταιρεία.  

• Διασφάλιση ότι υπερισχύει πάντα το απόλυτο συμφέρον του κάθε ασθενούς έναντι του 

συμφέροντος του εργοδότη.  

• Χρήση της κλινικής κρίσης του ατόμου έναντι των κατευθυντήριων οδηγιών αντιμετώπισης, 

για τις περιπτώσεις όπου μπορεί να δειχθεί ότι η υιοθέτηση μιας εναλλακτικής επιλογής είναι 

καταλληλότερη για έναν συγκεκριμένο ασθενή.  

• Διασφάλιση ότι οι πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με τις αρχές της βασισμένης σε 

αποδείξεις ιατρικής προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποδοχή των προϊόντων που έχουν 

υπό την ευθύνη τους, αλλά εντός κατάλληλων κατευθυντήριων οδηγιών κλινικής 

αντιμετώπισης.  

• Αντίσταση στη χρήση θεραπευτικών παρεμβάσεων εκτός των κατευθυντήριων οδηγιών 

κλινικής αντιμετώπισης χωρίς τη διεξαγωγή κατάλληλων κλινικών μελετών ή/και τη λήψη 

των απαιτούμενων αδειών από τις ρυθμιστικές αρχές.  

• Εξέταση των τοπικών κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με την πληρωμή ασθενών στο 

πλαίσιο κλινικών μελετών και διασφάλιση της σχετικής ενημέρωσης και συμβουλευτικής από 

τις τοπικές επιτροπές δεοντολογίας/επιτροπές εξέτασης του εκάστοτε νοσηλευτικού 

ιδρύματος.  

• Διασφάλιση ότι οι ασθενείς δεν καλούνται να συμμετάσχουν σε κλινικές μελέτες με αθέμιτο 

τρόπο.  

• Σεβασμός στο καθήκον της περίθαλψης αναφορικά με τη χρήση μη εγκεκριμένων ή μη 

αποδεδειγμένων παρεμβάσεων, ανεξαρτήτως πηγής.  

• Ανάληψη ευθύνης για τους ασθενείς που παρακολουθούν, αν και οι πάροχοι των 

παρεμβάσεων είναι αυτοί που φέρουν την ευθύνη για τη ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

• Διασφάλιση ότι τα φύλλα οδηγιών χρήστη είναι σαφή και απολύτως κατανοητά από τον 

τελικό χρήστη.  
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Ικανότητα και ζήλος  

Γενικά θέματα αναφορικά με την κλινική έρευνα  

Οι παρεμβάσεις που αφορούν στην πραγματοποίηση έρευνας σε ανθρώπους πρέπει να 

εξετάζονται ιδιαίτερα προσεκτικά. Το άτομο που φέρει τη συνολική ευθύνη πρέπει να 

διασφαλίσει ότι η χρησιμοποιηθείσα επιστημονική προσέγγιση είναι σύγχρονη και η αντίστοιχη 

μεθοδολογία θεωρείται κατάλληλη, τα κίνητρα είναι σαφή, οι διαδικασίες είναι μονοσήμαντες 

και ότι υπάρχουν επαρκή δεδομένα, τα οποία κρίνουν την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων.  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας για τους φαρμακευτικούς ιατρούς:  

• Διασφάλιση ότι το κέντρο που έχει επιλεγεί για την πραγματοποίηση μίας μελέτης θα πρέπει 

να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και ο κύριος ερευνητής του κέντρου και το σύνολο του 

υποστηρικτικού προσωπικού θα πρέπει να είναι ειδικευμένοι ώστε να παρέχουν κατάλληλη 

περίθαλψη σε κάθε ένα άτομο που συμμετέχει στη μελέτη.  

• Υπενθύμιση ότι η μετάβαση από μια αποτελεσματική θεραπεία στη φαρμακευτική αγωγή της 

μελέτης είναι αντιδεοντολογική, εκτός αν υπάρχουν αντικειμενικοί επιστημονικοί λόγοι για 

την εν λόγω μετάβαση. Λαμβάνεται έγκριση από την επιτροπή δεοντολογίας της έρευνας, 

δίνονται οι κατάλληλες εξηγήσεις στα άτομα που συμμετέχουν στη μελέτη και υπογράφεται το 

έντυπο συγκατάθεσης.  

• Διασφάλιση ότι τα επιστημονικά και δεοντολογικά πρότυπα τηρούνται συνεχώς.  

• Επιλογή των κατάλληλων ερευνητών πριν από την έναρξη της κλινικής μελέτης και 

διασφάλιση ότι οι ερευνητές έχουν εκπαιδευτεί σε αναγνωρίσιμα κατάλληλα επίπεδα.  

• Διατύπωση σαφούς δήλωσης αναφορικά με την πολιτική των χορηγών όσον αφορά τον 

χειρισμό ύποπτων δεδομένων.  

• Αντίσταση στην αθέμιτη πίεση που ασκείται σε οποιονδήποτε ερευνητή προκειμένου να 

ικανοποιηθούν οι προθεσμίες.  

• Εξοικείωση των ατόμων και του προσωπικού με την πολιτική και την πρότυπη κείμενη 

διαδικασία λειτουργίας όσον αφορά την αντιμετώπιση πιθανής απάτης και επίδειξη 

δέσμευσης αναφορικά με την εφαρμογή πολιτικής, εφόσον απαιτείται από τις περιστάσεις.  

• Διασφάλιση ότι παράγονται επαρκή δεδομένα, τα οποία επιτρέπουν την ασφαλή και 

αποτελεσματική χρήση μιας θεραπευτικής παρέμβασης.  

• Διασφάλιση ότι οι μελέτες έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να επιδείξουν τις ιδιότητες του υπό 

μελέτη θεραπευτικού παράγοντα έναντι των ιδιοτήτων των παραγόντων σύγκρισης.  

• Διασφάλιση ότι οι μελέτες περιλαμβάνουν τη χρήση εικονικού φαρμάκου, μόνο όταν κρίνεται 

δεοντολογικά κατάλληλη η χρήση εικονικού φαρμάκου.  

• Παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών στις επιτροπές δεοντολογίας της έρευνας ώστε να 

μπορέσουν να κρίνουν -λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες- τη 

δεοντολογία ενός δοθέντος ερευνητικού πρωτοκόλλου.  

• Διασφάλιση ότι οι πληρωμές των μελετών, οι λεπτομέρειες των αποδεκτών και τα πιθανά 

αντικρουόμενα συμφένοντα είναι καθόλα διαφανή και αποκαλύπτονται στις επιτροπές 

δεοντολογίας της έρευνας.  

• Διασφάλιση τήρησης πολιτικών που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των ατόμων που 

συμμετέχουν σε ερευνητικές μελέτες αναφορικά με την αποζημίωσή τους.  

• Υπενθύμιση του καθήκοντος εφαρμογής προτύπων επιστημονικής αυστηρότητας και παροχή 

ποιοτικών πληροφοριών ανεξάρτητα από τον χώρο εργασίας, είτε εργάζονται στον χώρο της 

έρευνας, στον χώρο της παραγωγής ή στον χώρο του μάρκετινγκ.  
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Φαρμακολογικές μελέτες σε ανθρώπους  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Παροχή προς τους υγιείς εθελοντές, οι οποίοι εντάσσονται σε φαρμακολογικές μελέτες ή 

μελέτες φάσης Ι σε ανθρώπους συνόψεων όλων των σημαντικών και σχετικών ευρημάτων για 

τις θεραπευτικές παρεμβάσεις.  

• Διασφάλιση ότι οι εθελοντές που προέρχονται από τους υπαλλήλους του χορηγού-φορέα ή οι 

εθελοντές-φοιτητές δεν γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, εκβιασμού ή μειωμένης 

(ακατάλληλης) αμοιβής.  

• Διασφάλιση μη υπάρξης αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των ατόμων που σχεδιάζουν 

τις μελέτες, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακολογικών μελετών ή των μελετών φάσης Ι σε 

ανθρώπους, και των ομάδων που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή τους.  

• Λήψη έγκρισης από την ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας για όλες τις κλινικές μελέτες.  

Μελέτες θεραπευτικής χρήσης και παρακολούθησης μετά από 

την κυκλοφορία του προϊόντος  

Από τη στιγμή που η θεραπευτική παρέμβαση έχει φτάσει σε στάδιο διάθεσης προς χρήση, οι 

φαρμακευτικοί ιατροί είναι υπεύθυνοι για να διασφαλίσουν ότι οι μελέτες που σχεδιάζουν, είτε 

πρόκειται για μελέτες παρατήρησης και παρακολούθησης μετά από την κυκλοφορία είτε 

πρόκειται για μελέτες που αφορούν στη θεραπευτική χρήση, θα παρέχουν πληροφορίες 

αναφορικά με την κατάλληλη χρήση του παράγοντα σε πραγματικές συνθήκες.  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Διασφάλιση ότι –σε καμία περίπτωση– δεν περιβάλλεται με μανδύα προώθησης επιστημονική 

μελέτη, είτε πρόκειται για κλινική μελέτη είτε πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και 

παρακολούθησης μετά από την κυκλοφορία.  

• Παροχή κατάλληλης προσοχής στην ανάγκη καθοδήγησης αναφορικά με τη δημιουργία 

υποθέσεων και την επιβεβαίωση των εν λόγω μελετών.  

• Διασφάλιση ότι ο χειρισμός των βάσεων δεδομένων παρατήρησης και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων από αυτές είναι υψηλών προδιαγραφών.  

• Επικοινωνία με τον χορηγό της μελέτης σε περίπτωση που –παρά τη ληφθείσα έγκριση από 

την αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας για θέματα έρευνας– ο φαρμακευτικός ιατρός συναντήσει 

πιθανώς μη δεοντολογική μελέτη, την οποία πραγματοποιεί άλλο άτομο.  

Ειδικές και ευπαθείς ομάδες ασθενών  

Η συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνει παιδιά, ηλικιωμένους, διανοητικά ανίκανα άτομα, άτομα με 

θανατηφόρες ασθένειες, άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους, άτομα σε μειονεκτική θέση, 

φυλακισμένους κ.λπ. Οι εν λόγω ομάδες δεν θα πρέπει να εξαιρούνται σκοπίμως από τις κλινικές 

μελέτες καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τόσο στους ίδιους όσο και στα άτομα που βρίσκονται 

σε αντίστοιχη κατάσταση μεγαλύτερη βλάβη. Ωστόσο, αν πρόκειται να ενταχθούν σε μελέτη, 

τότε ισχύουν ειδικοί όροι, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται με προσοχή. Σε περίπτωση που τα εν 

λόγω άτομα θεωρούνται δικαιούχοι υπό μελέτη παρεμβάσεων, θα πρέπει να τους 

γνωστοποιηθούν επαρκείς πληροφορίες για τις εν λόγω παρεμβάσεις ώστε να μπορούν να 

αποφασίσουν για τη συμμετοχή τους λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς κινδύνους έναντι των 

οφελών που ενδεχομένως θα αποκομίσουν. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί και να είναι διαθέσιμα προς εξέταση δεδομένα από προηγούμενες έρευνες σε 

ενηλίκους που ήταν σε θέση να παράσχουν συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης.  
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Παιδιά  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Διασφάλιση ότι η τοπική δεοντολογική θέση αναφορικά με τη συμμετοχή παιδιών σε 

ερευνητικά έργα είναι πλήρως κατανοητή.  

• Διασφάλιση μη πραγματοποίησης παιδιατρικών μελετών στην περίπτωση που ένας 

θεραπευτικός παράγοντες δεν προτίθεται για χρήση σε παιδιά.  

Ειδικές ομάδες κινδύνου  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Διασφάλιση ότι η τοπική δεοντολογική θέση αναφορικά με τη χρήση ειδικών ομάδων 

κινδύνου (π.χ. σε ηλικιωμένους, διανοητικά ανίκανους, άτομα με θανατηφόρο ασθένεια, άτομα 

σε κοινωνικά ή οικονομικά μειονεκτική θέση, ή άτομα των οποίων η κατάσταση ή οι συνθήκες 

δεν επιτρέπουν την εύκολη λήψη εντύπου συγκατάθεσης) είναι πλήρως κατανοητή.  

• Σαφής κατανόηση της τοπικής δεοντολογικής θέσης αναφορικά με τις μη θεραπευτικές 

μελέτες χωρίς άμεσο όφελος για τους συμμετέχοντες ασθενείς (π.χ. για τους ασθενείς με 

ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια).  

Έρευνα σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες  

Η τοπικά επικρατούσα κοινωνική στάση πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τη 

σχολαστική και σε βάθος ενασχόληση με μελέτες, στις οποίες συμμετέχουν εθελοντές από 

λιγότερο αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου. Η απόφαση για το τι 

θεωρείται κατάλληλο θα ποικίλει ανάλογα με κοινωνικούς, δεοντολογικούς, οικονομικούς και 

κρατικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να είναι τοπικοί και όχι απαραιτήτως διεθνείς. Οι αρχές 

της αγαθοεργίας και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας επικρατούν σε κάθε 

περίπτωση.  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Διασφάλιση ότι λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την εξέταση και τη λήψη έγκρισης από την 

τοπική ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας (στην περίπτωση της Ελλάδας από την Εθνική 

Επιτροπή Δεοντολογίας), στην περίπτωση που η έγκριση από την επιτροπή εξέτασης του 

νοσηλευτικού ιδρύματος μιας αναπτυγμένης χώρας δεν θεωρείται επαρκής ή κατάλληλη.  

• Καταγραφή ειδικής σημείωσης για τις επικρατούσες εθνικές, κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες, καθώς και για τις συνθήκες που αφορούν στη δημόσια υγεία της εν λόγω χώρας 

κατά την εξέταση του ενδεχομένου πραγματοποίησης οποιασδήποτε μορφής κλινικής 

έρευνας.  

• Η χρήση εικονικού φαρμάκου ως παράγοντα ελέγχου υπό συνθήκες, στις οποίες αυτού του 

είδους ο έλεγχος δεν θα γινόταν αποδεκτός στον αναπτυγμένο κόσμο.  

Ορφανές ενδείξες ή/και ορφανά φάρμακα  

Το δεοντολογικό δίλημμα που προκύπτει αναφορικά με τις ορφανές ενδείξεις και τις ορφανές 

θεραπευτικές παρεμβάσεις, δηλ. τις περιπτώσεις όπου ιδιαίτερα μικρός αριθμός ασθενών πάσχει 

από μία νόσο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ερευνηθεί πλήρως η θεραπεία με τον συνήθη 

τρόπο, είναι ιδιαίτερο. Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, είναι σαφές ότι τα χρήματα που 

επενδύθηκαν δεν θα αποσβεστούν από την εμπορική κυκλοφορία του προϊόντος. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η παρέμβαση μπορεί να μην είναι δυνατό να αξιολογηθεί με βάση τα συνήθη 

κριτήρια.  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  
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• Διάθεση περιορισμένων πληροφοριών σε άλλους σχετικά με τις ορφανές ενδείξεις ώστε να 

μπορούν να δώσουν συμβουλές στους ασθενείς ή τις οικογένειές τους.  

• Λήψη δεοντολογικών αποφάσεων σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να είναι καλύτερο να 

συστηθεί μια ορφανή ένδειξη από το να αρνηθεί κανείς το πιθανό όφελος από όλους.  

• Διάθεση πληροφοριών στους ιδιοκτήτες των εν λόγω θεραπευτικών παραγόντων αναφορικά 

με την ανάγκη ορφανών φαρμάκων και τη διαθεσιμότητά τους.  

Αξιολογήσεις οφέλους - κινδύνου  

Αν ο φαρμακευτικός ιατρός δεν είναι βέβαιος για όλες τις συνιστώσες της κατάστασης ενός 

κλινικού ερευνητικού προγράμματος -ακόμα και στο πλαίσιο της αποδεκτής 

αποτελεσματικότητας ή ασφάλειας-, θα πρέπει να αναβάλει την απόφαση αναφορικά με τη 

μελλοντική πρόοδο του προγράμματος μέχρι να διασκεδαστούν όλες οι αμφιβολίες του. Η λήψη 

ακατάλληλης απόφασης πριν από τη διασκέδαση τυχόν αμφιβολιών θεωρείται 

αντιδεοντολογική. Επομένως, τόσο κατά την εκτίμηση της έκβασης ενός προγράμματος κλινικής 

μελέτης όσο και κατά την εξέταση του προφίλ ασφάλειας μετά από την κυκλοφορία, οι 

φαρμακευτικοί ιατροί πρέπει να εκπληρούν ενεργά τις επιστημονικές και δεοντολογικές τους 

ευθύνες.  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Λήψη άμεσων δεοντολογικών αποφάσεων στις περιπτώσεις όπου τα σχετικά στοιχεία 

αποτελεσματικότητας είναι λιγότερο από αποδεκτά ή στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μη 

αναμενόμενα υψηλή επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών.  

• Διασφάλιση ύπαρξης επαρκών συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν την έγκαιρη καταγραφή 

και ανάλυση των σχετικών δεδομένων βάσει των οποίων μπορεί να παρθεί η απόφαση 

απόσυρσης ή τροποποίησης μιας παρέμβασης.  

• Ισοσκελισμός του πιθανού οφέλους μιας μελέτης σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών έναντι της 

πιθανής βλάβης σε μικρότερο αριθμό ασθενών.  

• Διασφάλιση ότι –σε περίπτωση απόσυρσης οποιασδήποτε θεραπευτικής παρέμβασης– 

διατίθενται οι περισσότερες δυνατές σχετικές πληροφορίες ώστε να επιτραπεί η κλινική 

περίθαλψη των ασθενών που επηρεάζονται από την απόσυρση ώστε να συνεχίσει με την 

ελάχιστη δυνατή ενόχληση.  

• Εκτίμηση ότι τα διαθέσιμα στοιχεία για τον σχηματισμό εκτίμησης οφέλους-κινδύνου 

αυξάνονται με τον χρόνο και παράλληλα με την αυξανόμενη χρήση των νέων παρεμβάσεων, 

και χρήση των εν λόγω πληροφοριών για να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την επίτευξη 

της βέλτιστης αξιολόγησης του προφίλ οφέλους-κινδύνου.  

Επίγνωση της καινοτομίας  

Υφίστανται νέες τεχνολογίες, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν οι φαρμακευτικοί ιατροί, όπως 

είναι η φαρμακογενετική και η φαρμακογονιδιωματική, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 

επιλογή και την ταξινόμηση των ασθενών. Κατά τον σχεδιασμό ερευνητικών πρωτοκόλλων στα 

οποία χρησιμοποιούνται αυτού του είδους τα εργαλεία, οι φαρμακευτικοί ιατροί θα πρέπει να 

είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του ασθενούς.  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Κατανόηση και σεβασμός στους τοπικούς κανονισμούς και συμβάσεις που διέπουν τη 

συλλογή, διαχείριση και ειδική ανάλυση των κλινικών δεδομένων για τα οποία μπορεί να μην 

είναι απαραίτητη η παροχή συγκατάθεσης (επιδημιολογικές μελέτες φαρμακολογίας).  

• Διασφάλιση τήρησης υψηλών δεοντολογικών προδιαγραφών και ικανοποίηση όλων των 

νομικών απαιτήσεων στις περιπτώσεις όπου η διαχείριση των κλινικών δεδομένων γίνεται με 

ηλεκτρονικό τρόπο.  
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• Διατήρηση επίγνωσης αναφορικά με τις αμφιλεγόμενες και νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις 

στο ευρύτερο πλαίσιο πρακτικής της ιατρικής στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν 

δεοντολογικά ζητήματα, π.χ. δειγματοληψία και χρήση προϊόντων του ανθρώπινου σώματος 

(συμπεριλαμβανομένων οργάνων, ιστών, υγρών ή γαμετών), in vitro γονιμοποίησης ή άλλων 

μεθόδων ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται 

φαρμακευτικά προϊόντα, προγεννετικής διάγνωσης, συγκεκριμένων μορφών αντισύλληψης 

και άμβλωσης, και επικοινωνίας με ιατρικές συσκευές και μηχανισμούς παροχής.  

• Η μακροχρόνια φύλαξη ληφθέντος δείγματος αίματος για γονιδιακές εξετάσεις και οι 

συνέπειες των αποτελεσμάτων των μελλοντικών εξετάσεων για τους ασθενείς και τις 

οικογένειές τους.  

Αμεροληψία  

Πραγματοποιούνται μελέτες για να προκύψει περισσότερη γνώση, η οποία θα πρέπει στη 

συνέχεια να διαμοιραστεί ευρύτερα. Τα ευρήματα των μελετών θα πρέπει να κοινοποιούνται, 

ανεξαρτήτως αποτελέσματος, προς όφελος της κοινότητας εν γένει. Η επικοινωνία των 

αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών πρέπει να αναπαριστά σωστά το σύνολο των 

ευρημάτων, επιτρέποντας σε τρίτους να παρέχουν καλά ισορροπημένες συμβουλές στους 

ασθενείς και τις οικογένειές τους.  

Προώθηση  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Διασφάλιση ότι το προωθητικό υλικό ή ενέργεια δεν αντιτίθεται στους κανονισμούς και τους 

κώδικες πρακτικής περί διαφήμισης των χωρών στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί.  

• Διασφάλιση ότι οι φαρμακευτικοί ιατροί δεν επιτρέπουν τη διατύπωση ισχυρισμών, τους 

οποίους θεωρούν αναιτιολόγητους.  

• Ανάληψη της ευθύνης διασφάλισης ότι η έρευνα αγοράς και οι ενέργειες προώθησης της 

έρευνας δεν γίνονται αντιληπτές ως επιστημονικά ερευνητικά έργα.  

Παροχή πληροφοριών  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Διασφάλιση ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε γιατρούς, φαρμακοποιούς, ασθενείς και 

μέλη του κοινού είναι κατάλληλες και ακριβείς.  

• Διασφάλιση ότι οι πληροφορίες για τους ασθενείς αναλύονται αρκετά ώστε να πληρούν τις 

νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, ωστόσο όχι σε βαθμό που θα μπορούσε να επηρεάσει την 

εμπιστοσύνη του ασθενούς ή της οικογένειάς του στο προϊόν, επηρεάζοντας, επομένως, 

αρνητικά τη συμμόρφωση.  

• Διασφάλιση ότι τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά στις χώρες-στόχους για τις 

οποίες προτίθενται.  

• Αναγνώριση ότι οι περιλήψεις χαρακτηριστικών προϊόντων δεν υπάρχουν μόνο για να 

εκπληρούν νομικές απαιτήσεις αλλά και για να βοηθήσουν, επίσης, τους ασθενείς να 

χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα τους με ασφαλή και ορθό τρόπο.  

Πληροφορίες για τους επαγγελματίες της υγείας  

Οι γιατροί ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να ασκήσουν την ιατρική βάσει όλων των 

διαθέσιμων στοιχείων σε μια προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας της περίθαλψης. 

Οι φαρμακευτικοί ιατροί έχουν ιδιαίτερη δεοντολογική ευθύνη για να διασφαλίσουν ότι όλα τα 

στοιχεία βάσει των οποίων οι γιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους είναι 

ελεύθερα διαθέσιμα. Αναγνωρίζεται ευρέως ότι ορισμένες φορές οι γιατροί συνταγογραφούν 
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φάρμακα για ενδείξεις ή σε δοσολογικά σχήματα που δεν αντιστοιχούν στην ένδειξη για την 

οποία έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας το προϊόν. Παρόλο που σε καμία περίπτωση δεν τίθεται 

θέμα προώθησης παρεμβάσεων για χρήση «εκτός ενδείξεων» -ούτε θα πρέπει να ενθαρρύνεται 

κάτι τέτοιο-, κατόπιν αιτήματος οι σχετικές πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στο αρχείο της εταιρείας, θα πρέπει να μπορούν να παρασχεθούν στους 

γιατρούς και τους φαρμακοποιούς.  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Διασφάλιση ότι τα δεδομένα που υποστηρίζουν θέσεις προώθησης θα πρέπει να είναι εξίσου 

υψηλής ποιότητας και να συμμορφώνονται με τα ίδια επιστημονικά κριτήρια, ανεξάρτητα από 

το αν έχουν δημοσιευτεί ή όχι.  

• Η ενθάρρυνση της παροχής του συνόλου των γνωστών πληροφοριών για μια παρέμβαση 

στους δικαιούχους της, ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη των εν λόγω πληροφοριών.  

Πληροφορίες για τους ασθενείς  

Υπάρχει ολοένα αυξανόμενη ελευθερία σχετικά με την παροχή πληροφοριών ενώ παράλληλα οι 

ασθενείς ενθαρρύνονται να αναζητούν όσο περισσότερες πληροφορίες επιθυμούν. Αυτό θα 

πρέπει –φυσικά– να επιτρέπεται, αλλά όχι σε βαθμό που να υπονομεύει την εμπιστοσύνη των 

ασθενών για τις συμβουλές και τη θεραπεία που τους χορηγεί ο γιατρός που τους παρακολουθεί.  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Διασφάλιση ότι γίνεται σαφώς κατανοητή η διαφορά ανάμεσα στην παροχή ξεκάθαρων 

πληροφοριών προς τους ασθενείς και της παροχής συμβουλών, τις οποίες θα έπρεπε να δώσει 

ο προσωπικός τους γιατρός.  

• Διασφάλιση ότι οι πληροφορίες για τους ασθενείς αναλύονται αρκετά ώστε να πληρούν τις 

νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, ωστόσο όχι σε βαθμό που θα μπορούσε να επηρεάσει την 

εμπιστοσύνη του ασθενούς ή της οικογένειάς του στο προϊόν, επηρεάζοντας, επομένως, 

αρνητικά τη συμμόρφωση.  

• Διασφάλιση ότι οι πληροφορίες που προτίθενται για τους ασθενείς κατευθύνονται κατάλληλα 

και έχουν συνταχθεί με τρόπο ώστε οι ασθενείς και οι οικογένειές τους να μπορούν να 

αποφασίσουν για τη θεραπεία και τη φαρμακευτική αγωγή έχοντας λάβει όλες τις 

απαιτούμενες πληροφορίες.  

Πληροφορίες για τα μέσα  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας  

• Διασφάλιση ότι οι προσδοκίες που εγείρονται ως αποτέλεσμα της ανακοίνωσης δελτίων 

τύπου είναι βάσιμες.  

• Εξέταση ανακοινώσεων σχετικά με τις πιθανές θεραπευτικές παρεμβάσεις που παρέχονται 

στους οικονομικούς αναλυτές ή τα μέσα  

• Κατεύθυνση της προσοχής των αρχών στη διάθεση οποιουδήποτε φαρμάκου, για παράδειγμα 

μέσω του διαδικτύου και ιστοσελίδων, η οποία δεν συνάδει με την εθνική νομοθεσία.  

Ειλικρίνεια  

Οι φαρμακευτικοί ιατροί συνήθως εργάζονται σε οργανισμό που στοχεύει στο κέρδος. Θα 

πρέπει, επομένως, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνουν και οι 

πρακτικές στις οποίες προχωρούν δεν επηρεάζονται από οποιοδήποτε προσωπικό οικονομικό 

όφελος. Κάθε ένας από τους παίκτες που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, τη χορηγία και την 

πραγματοποίηση τέτοιου είδους μελετών πρέπει να ανακοινώνει αυθόρμητα τα πιθανά 

αντικρουόμενα συμφέροντα που μπορεί να επηρεάσουν τη λήψη ισορροπημένων, αμερόληπτων 

αποφάσεων αναφορικά με το βέλτιστο όφελος των υπό μελέτη ασθενών.  
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Ακριβής αναφορά  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Διασφάλιση ότι οι τελικές αναφορές της μελέτης αποτυπώνουν επακριβώς τα κλινικά 

δεδομένα και ότι οι δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από τα δεδομένα είναι απολύτως 

συνεπείς με την αναφορά.  

• Τήρηση της αρχής ότι όλες οι σχετικές αναφορές θα πρέπει να οδηγήσουν σε δημοσίευση και 

μη επίδραση του επιχειρήματος σύμφωνα με το οποίο τα δυσμενή δεδομένα θα επηρεάσουν 

αρνητικά τα οικονομικά της εταιρείας.  

• Διασφάλιση ότι όλες οι μελέτες που πραγματοποιούνται αναλύονται και αναφέρονται, ακόμα 

και αν είναι μικρής διάρκειας, καθώς η μη επίτευξη του παραπάνω σημαίνει ότι θα χαθούν 

πολύτιμα δεδομένα και ότι οι ασθενείς θα έχουν ενδεχομένως τεθεί σε κίνδυνο χωρίς να 

προκύψει όφελος για τον εαυτό τους ή για τους άλλους. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει -όταν 

είναι δυνατό- να οδηγήσουν σε δημοσίευση. 

• Διασφάλιση ότι η διαφήμιση και το προωθητικό υλικό κινούνται εντός του κείμενου νομικού 

και δεοντολογικού πλαισίου.  

• Εξισορρόπηση της ανάγκης παρουσίασης του προωθητικού υλικού με ενδιαφέροντα και 

ελκυστικό τρόπο έναντι της ανάγκης για επιστημονική και ιατρική ακρίβεια.  

• Διασφάλιση ότι το εμπορικό ενδιαφέρον της εταιρείας δεν επιτρέπεται να κυριαρχεί επί της 

ανάγκης αναφοράς όλων των δεδομένων ασφάλειας και των ανεπιθύμητων ενεργειών προς 

τις αρχές  

Ερευνητική ευθύνη  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Σχεδιασμός κλινικών ερευνητικών πρωτοκόλλων για να απαντηθούν γνήσια επιστημονικά 

ερωτήματα και όχι για να λειτουργήσουν ως εργαλεία προώθησης.  

• Εφαρμογή του κλινικού ερευνητικού πρωτοκόλλου μόνο κατόπιν έγκρισης της ανεξάρτητης 

επιτροπής δεοντολογίας της έρευνας.  

• Προτεραιότητα στην προστασία των ατόμων έναντι του επιστημονικού συμφέροντος σε όλα 

τα ερευνητικά πρωτόκολλα.  

Οικονομικά και εμπορικά θέματα  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Άρνηση αποδοχής δώρων ή φιλοξενίας που έχει σχεδιαστεί με στόχο να επηρεαστεί η 

επαγγελματική κρίση του ατόμου.  

• Η αποζημίωση για την πραγματοποίηση κλινικής μελέτης πρέπει να αντιστοιχεί στην 

απαιτούμενη εργασία και να μην δομείται με τρόπο που θα μπορούσε να ενθαρρύνει μια 

εκβιαστική συμπεριφορά.  

• Δήλωση οικονομικών συμφερόντων που αφορούν στις σχέσεις με επαγγελματίες 

συναδέλφους, εκδότες επιστημονικών περιοδικών και το γενικό κοινό.  

• Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για οποιονδήποτε λόγο αμφότερα προς εθελοντές και 

προς τα άτομα που εκπονούν τη μελέτη πρέπει να είναι διαφανείς και γνωστές στις 

εξεταστικές αρχές, πράγμα που ισχύει επίσης για τα πιθανά αντικρουόμενα συμφέροντα.  

• Οι διευθετήσεις που σχετίζονται με την ευθύνη και την αποζημίωση των προϊόντων σε 

περίπτωση πρόκλησης βλάβης πρέπει να είναι σαφείς τόσο για τις εξεταστικές επιτροπές όσο 

και για τους πιθανούς συμμετέχοντες στη μελέτη.  
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Ακεραιότητα και ευθύνη στον χώρο εργασίας  

Καταλληλότητα  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Διασφάλιση ότι η συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους είναι πάντα δίκαιη και ότι δεν 

γίνονται διακρίσεις με οποιονδήποτε τρόπο.  

• Διασφάλιση ότι ο τρόπος ζωής, η παιδεία, οι πεποιθήσεις, το χρώμα, το φύλο, οι σεξουαλικές 

προτιμήσεις ή η ηλικία των συναδέλφων δεν προκαταλαμβάνουν την επαγγελματική σχέση 

μαζί τους.  

• Διασφάλιση ότι η εμπιστοσύνη των ατόμων στη φροντίδα ή τη θεραπεία που λαμβάνουν ή 

στην κρίση των ατόμων που τους περιθάλπουν δεν υπονομεύεται από κακοήθεις ή αβάσιμες 

κατηγορίες εκ μέρους των συναδέλφων.  

Ομαδικότητα  

Η συμβολή των διεπιστημονικών ομάδων στη φαρμακευτική έρευνα αυξάνεται ολοένα και 

περισσότερο. Η ομαδική εργασία δεν επηρεάζει την προσωπική ευθύνη του ατόμου για την 

επαγγελματική συμπεριφορά του και την παρεχόμενη φροντίδα.  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Σεβασμός στις δεξιότητες και τη συμβολή των συναδέλφων.  

• Αποτελεσματική επικοινωνία με τους συναδέλφους εντός και εκτός ομάδας.  

• Συμμετοχή σε τακτικές επιθεωρήσεις και ελέγχους των προδιαγραφών και της απόδοσης της 

ομάδας.  

• Προθυμία ανοιχτής και υποστηρικτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που σχετίζονται με 

την απόδοση, τη συμπεριφορά και την υγεία των μελών των ομάδων.  

Ηγεσία  

Ειδικές περιοχές δεοντολογικής ανησυχίας:  

• Διασφάλιση ότι τα μέλη της ιατρικής ομάδας πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές 

συμπεριφοράς και περίθαλψης.  

• Αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να αποτρέψουν τους συναδέλφους από άλλα 

επαγγέλματα μετά από καθοδήγηση από τις ρυθμιστικές αρχές.  

• Διασφάλιση ότι όλα τα μέλη των ομάδων κατανοούν την προσωπική και συλλογική τους 

ευθύνη όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών, και την ανοιχτή και ειλικρινή καταγραφή και 

συζήτηση των προβλημάτων.  

• Προγραμματισμός διαθεσιμότητας ιατρού ανά πάσα στιγμή.  

• Τακτική εξέταση και έλεγχος των προδιαγραφών και της απόδοσης των ομάδων, καθώς και 

αντιμετώπιση των ελλειμμάτων.  

• Διασφάλιση ότι υφίστανται συστήματα, τα οποία θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα παρέχοντας σχετική υποστήριξη όσον αφορά την απόδοση, τη συμπεριφορά ή 

την υγεία των μελών της ομάδας.  


