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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου επιθυµεί να πληροφορήσει την 

επιστηµονική ερευνητική κοινότητα τα ακόλουθα:  

 

1. Αναφορά σοβαρών ανεπιθύµητων µη αναµενόµενων παρενεργειών 

(Suspected Serious Unexpected Adverse Reactions) 

Η ΕΕΒΚ έχει εκδώσει ανακοίνωση σε σχέση µε το θέµα αυτό, στις 27/06/2007 η 

οποία έχει τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα της και καλούνται τα ενδιαφερόµενα 

άτοµα όπως την συµβουλεύονται. 

 

Πρόσθετα, σηµειώνεται ότι η χρήση του εντύπου ΕΕΒΚ 09 «Αναφορά έκτακτου 

περιστατικού προς την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής» προβλέπεται από τους 

Κώδικες Πρακτικής για την Σύσταση και Λειτουργία Επιτροπών Βιοηθικής για 

τον Έλεγχο της Βιοιατρικής Έρευνας στην Κύπρο (Κ∆Π 175/2005) και οι τοπικοί 

επιστηµονικοί υπεύθυνοι, καλούνται όπως το χρησιµοποιούν για αναφορά 

σοβαρών ανεπιθύµητων µη αναµενόµενων ενεργειών που συµβαίνουν σε 

συµµετέχοντες σε κλινική δοκιµή σε κέντρο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

(αντίγραφο των Κωδίκων Πρακτικής περιέχεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ). 

 

Σηµειώνεται δε ότι τα έντυπα «CIOMs» δεν είναι αποδεκτά από την ΕΕΒΚ. 

Αποτελεί ευθύνη του τοπικού επιστηµονικού υπεύθυνου στην έρευνα, να 

ενηµερώνει την ΕΕΒΚ για σοβαρές ανεπιθύµητες µη αναµενόµενες ενέργειες 

 

 …/2 

 

 



που συµβαίνουν σε συµµετέχοντες σε κέντρα άλλων χωρών, σε ένα 

συνοπτικό πίνακα στον οποίο να γίνεται αξιολόγηση του κινδύνου και 

οφέλους και κατά πόσον οι ανεπιθύµητες µη αναµενόµενες αυτές ενέργειες 

σχετίζονται ή όχι µε το υπό δοκιµή φάρµακο (σχετική είναι η ανακοίνωση που 

έχει εκδοθεί από την ΕΕΒΚ στις 27/06/2007). 

 

Σχετικές οδηγίες για την διαχείριση τέτοιων γεγονότων περιέχονται στους Περί 

Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) 

Κανονισµούς Κ∆Π 452/2004, και την σχετική νοµοθεσία, έγγραφα τα οποία 

είναι επίσης διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ.  

 

2. Παρεµβατικές και µη-παρεµβατικές κλινικές δοκιµές: 

Σύµφωνα µε τον Καν. 5, Κ.∆.Π. 452/2004, Οι περί Φαρµάκων Ανθρώπινης 

Χρήσης (Ορθή Κλινική Πρακτική) Κανονισµοί του 2004, ως µη παρεµβατικές 

δοκιµές θεωρούνται εκείνες στις οποίες: 

(α)       Η ένταξη του ασθενούς σε µια συγκεκριµένη θεραπευτική στρατηγική 

δεν αποφασίζεται εκ των προτέρων από πρωτόκολλο, αλλά 

εντάσσεται στην τρέχουσα ιατρική πρακτική.  

(β)      Η απόφαση χορήγησης δοκιµαζόµενου φαρµακευτικού προϊόντος            

διαχωρίζεται σαφώς από την απόφαση συµµετοχής του ασθενούς 

στην κλινική δοκιµή. 

(γ)      ∆εν εφαρµόζεται στους ασθενείς πρόσθετη διαδικασία διάγνωσης ή  

παρακολούθησης, και  

(δ)      Χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές µέθοδοι για την ανάλυση των 

συλλεγόµενων δεδοµένων.   

∆ιευκρινίζεται ότι όλες οι µελέτες που αφορούν φάρµακα θα πρέπει να 

κατατίθενται στην ΕΕΒΚ για την εκ µέρους της διαπίστωση ότι πληρούνται οι 

πρόνοιες της πιο πάνω νοµοθεσίας και ότι πράγµατι µια δοκιµή είναι µη 

παρεµβατική και/ή δεν συνεπάγεται οποιεσδήποτε παρενέργειες στον 

συµµετέχοντα στη µελέτη αυτή.  
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3. Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο: 

Σύµφωνα µε τους Περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, 

Προµήθειας και Τιµών) Κανονισµούς του 2004 (Κ∆Π 452/2004), κανονισµός 

11.8, «κάθε ερευνητής, κύριος ερευνητής και ανάδοχος εκδίδει και διατηρεί σε 

ισχύ τέτοιο, ασφαλιστήριο, που αφορά ευθύνη έναντι συµµετέχοντος για 

ανεπιθύµητο συµβάν ή σοβαρό ανεπιθύµητο συµβάν».  

 

Καθότι στην νοµοθεσία δεν καθορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης ανά 

ασθενή, αυτό θα πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά για κάθε κλινική δοκιµή 

λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτέρες περιστάσεις της κάθε κλινικής δοκιµής και 

το βαθµό επικινδυνότητας για τους συµµετέχοντες. 

 

Σηµειώνεται επίσης, ότι ο τοπικός επιστηµονικός υπεύθυνος έχει την 

υποχρέωση όπως, πριν την έναρξη της κλινικής δοκιµής, καταθέσει στην 

Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης πιστοποιηµένο αντίγραφο του 

υπογεγραµµένου ασφαλιστήριου συµβολαίου. 
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