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Οι κλινικέρ δοκιμέρ από ηην 

πλεςπά ηος αζθενούρ 

 

1. Δλδηαθέξνλ γηα ηελ αζθάιεηα (πγεία) 

 

2. Δλδηαθέξνλ γηα ηα δηθαηώκαηα 

(απηνλνκία) 

 

 



Η αζθάλεια 

 Δλίζρπζε ηνπ θεληξηθνύ ειέγρνπ ησλ δνθηκώλ 

(ζηε ζέζε ηεο απιήο «αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ» 

ηνπ παιηνύ ζπζηήκαηνο) 

 Καζηέξσζε εηδηθώλ δνκώλ αλαθνξάο γηα όιε ηελ 

ΔΔ (portal, data base), όπνπ ζπγθεληξώλνληαη νη 

πξνηάζεηο, ε πνξεία ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ζηα πξσηόθνιια), αλαιπηηθά 

ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξλεηηθώλ). 

 Καη’ αρτήν, δεκόζηα πξόζβαζε, σο πξνο λέεο 

ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο (δηαθάλεηα) 



Τα δικαιώμαηα 

 Ο έιεγρνο δενληνινγίαο επαθίεηαη ζηα θξάηε κέιε (ηηο εζληθέο 

επηηξνπέο)  

 Γελ ππάξρεη πιένλ πξόβιεςε «ιεπηνκεξώλ νδεγηώλ» από ηελ ΔΔ, 

όπσο ζην παιηό ζύζηεκα. Πάλησο έρνπκε πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ, ώζηε λα δηαηεξεζεί έλα 

minimum πιαίζην, εληόο ηνπ νπνίνπ ζα δξνπλ νη εζληθέο επηηξνπέο.  

 Η ελδερόκελε δηαθσλία κεηαμύ θξαηώλ ζε πνιπθεληξηθέο κειέηεο έρεη 

πάλησο πξνβιεθζεί ξεηά θαη κπνξεί λα επηιπζεί ζε θεληξηθό επίπεδν. 

Απηό εγγπάηαη, αζθαιώο, κεγαιύηεξε δπλαηή πξνζηαζία ησλ 

δικαιωμάηων ησλ ζπκκεηερόλησλ.  

 Δπί ηεο νπζίαο, έρνπκε δύν ζεκαληηθέο αιιαγέο, όζνλ αθνξά ηηο 

«ελάτιζηα παρεμβαηικές μελέηες» θαη ηηο «επείγοσζες μελέηες». Εδώ 

απινπνηνύληαη νη απαηηήζεηο δενληνινγίαο (κε πξνθαλή ζθνπό ηελ 

δηεπθόιπλζε ηεο πξνζέιθπζεο κειεηώλ), δηαηεξείηαη σζηόζν ην 

δηθαίσκα ηνπ ζπκκεηέρνληνο λα απνζπξζεί νπνηεδήπνηε, σο ηειηθή 

εγγύεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ. 

 



Δύο επωηήμαηα 

 

 Κεληξηθόο έιεγρνο θαη ηεο δενληνινγίαο. Γηαηί 

δηζηάδεη ε Δ.Δ.; 

 

 

 Πξνβιέςεηο θαη γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη έληαμε 

ελδηαθεξνκέλσλ (recruitment); 

 



Τι αλλάζοςμε ζηην Ελλάδα; 

Δεονηολογία, δεονηολογία, δεονηολογία!… 

 

 Σπκκεηνρή ελώζεσλ αζζελώλ ζηνλ έιεγρν 

 Απαξαίηεηεο νη επηηξνπέο ζηα λνζνθνκεία θαη 

ζηηο άιιεο εξεπλεηηθέο κνλάδεο (α’ βαζκόο 

ειέγρνπ) 

 Καηεπζπληήξηεο πξνο ηνπο εξεπλεηέο 

 Θεζκηθή δηαζύλδεζε Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο κε 

Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 



Ανηί επιλόγος 

 Η πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο απηνλνκίαο ηνπ αζζελνύο είλαη 

ζςγκπιηικό πλεονέκηημα γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ ειθπζηηθόηεηα 

ηεο ΔΔ (θαη θάζε κέινπο ηεο) ζηε δηελέξγεηα θιηληθώλ κειεηώλ. Υπό 

ηελ έλλνηα απηή, έρνπκε λα θάλνπκε κε αμίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ κειεηώλ, σο ηέηνηεο θαη κάιηζηα όρη κόλνλ 

σο «θόζηνο», αιιά θαη σο «όθελορ». 

 Τν πιενλέθηεκα απηό έρεη ραζεί ζηνλ εκπνξηθό αληαγσληζκό κε ηξίηεο 

ρώξεο, πνπ ππνβαζκίδνπλ ή θαη εμαηξνύλ ηηο αμίεο απηέο από ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ηνπο. 

 Έρνπκε θαη ηελ ηερλνινγία θαη ηε γλώζε λα ηηο δηαηεξήζνπκε κόλνλ 

σο «όθεινο», αλ απνξξίςνπκε κηα εύθνιε παξάδνζή ηνπο ζε 

«ζηελόκπαινπο γξαθεηνθξάηεο». 

 Ο άκεζα δεζκεπηηθόο γηα όια ηα θξάηε-κέιε Καλνληζκόο κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηνκή, ππνρξεώλνληαο θάζε εζληθό ζύζηεκα ειέγρνπ 

δενληνινγίαο λα αλαδεηήζεη αθξηβώο απηόλ ηνλ δξόκν. 



 

 

 

 

 

 

 

Δπραξηζηώ!  

t.vidalis@bioethics.gr 


