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ΣημείαΣημεία πουπου θαθα καλυφθούνκαλυφθούν

Πότε χρήζουν βιοηθικής αξιολόγησης τα
ερευνητικά προγράμματα στις βιο‐
ιατρικές επιστήμες;
Στις Κοινωνικές επιστήμες;
Βήματα που είναι καλά να ακολουθούν
οι ερευνητές
Ποια βιοηθικά ζητήματα εγείρονται;
Συμπεράσματα



Πότε χρήζουν βιοηθικής αξιολόγησης
ερευνητικά προγράμματα στις βιο‐
ιατρικές επιστήμες;*

* Με τη βοήθεια του Δρ Κωνσταντίνου Δέλτα



ΠΟΤΕΠΟΤΕ; ; ΜιαΜια γρήγορηγρήγορη απάντησηαπάντηση
Κάθε ερευνητική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι:
είτε ασθενείς είτε υγιείς,
είτε είναι επεμβατική είτε δεν είναι επεμβατική,
είτε χρησιμοποιεί είτε δεν χρησιμοποιεί βιολογικά υλικά και/ή
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
είτε επωνύμως είτε ανωνύμως,

Ίσως χρειάζεται βιοηθική αξιολόγηση.
Κάποιες περιπτώσεις έρευνας με τη χρήση βιολογικών υλικών
χωρίς τη συμμετοχή ανθρώπων (π.χ. πλακούντα,  ή μη
χρησιμοποιηθέντων γονιμοποιημένων ωαρίων,  ή βλαστικών
κυττάρων, κλπ, μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο αν επιτρέπεται να
γίνουν,  ΓΙ’ ΑΥΤΟ χρήζουν βιοηθικής αξιολόγησης,  ή
γνωμάτευσης. 



ΗΗ ΒιοηθικήΒιοηθική αξιολόγησηαξιολόγηση

Δεν γίνεται για να εμποδίσει τον
ερευνητή,
Δεν γίνεται για να δυσκολέψει τον
ερευνητή,
Δεν γίνεται για να ελέγξει τον ερευνητή,
Δεν γίνεται για να απορρίψει ή ακυρώσει
την έρευνα.



ΗΗ βιοηθικήβιοηθική αξιολόγησηαξιολόγηση γίνεταιγίνεται
Για να προστατέψει τους συμμετέχοντες
εθελοντές, είτε είναι ασθενείς είτε είναι υγιείς,
Για να προστατέψει την κοινωνία και τους
φορολογούμενους
Για να προστατέψει τους ερευνητές,
Για να βοηθήσει ή κατευθύνει τους ερευνητές, 
όπου ενδείκνυται ή χρειάζεται.
Για σκοπούς ευρύτερης παρακολούθησης της
έρευνας στη χώρα μας. 



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα
Κλινικές έρευνες για δοκιμασία νέων φαρμάκων ή
φαρμάκων με νέα ένδειξη ή νέα δοσολογία
(κλασσικές περιπτώσεις!)

Συμμετοχή με τη χρήση βιολογικού υγρού ή ιστού, 
είτε ασθενών είτε υγιών ατόμων
(γενετικές έρευνες, ή άλλες)

Συμμετοχή με τη χρήση ερωτηματολογίου,  είτε
ασθενών είτε υγιών ατόμων, ενηλίκων ή ανηλίκων
(ψυχολογία,  διατροφή,  συμπεριφορικές

μελέτες, κοινωνιολογικές μελέτες, κλπ)



Στις κοινωνικές επιστήμες



ΠεριοχέςΠεριοχές πουπου χρήζουνχρήζουν βιοηθικήςβιοηθικής
αξιολόγησηςαξιολόγησης στιςστις κοινωνικέςκοινωνικές επιστήμεςεπιστήμες
Σε έρευνες που έχουν σχέση με την υγεία και τη
δημόσια υγεία. 
Παραδείγματα:
Ψυχοκοινωνική διάσταση ασθενειών
Ευθανασία
Χρήση βλαστοκυττάρων
Μεταμοσχεύσεις
Επιδημιολογικές έρευνες που εμπίπτουν στο
χώρο των κοινωνικών επιστημών (π.χ. 
ποιότητα υγείας,  κατάθλιψη,  επίπεδα άγχους
κλπ.)
Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα κ.α.



ΆλλεςΆλλες περιοχέςπεριοχές
Παρένθετες μητέρες
Εξωσωματική γονιμοποίηση
Παχυσαρκία – διατροφικές διαταραχές
Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
Χρήση ουσιών αύξησης επίδοσης στον
αθλητισμό
Βία και κακοποίηση
Καύση νεκρών
Σύμφωνο Συμβίωσης



Βήματα που συστήνονται στους
ερευνητές για να αυξήσουν την
πιθανότητα μιας θετικής βιοηθικής
αξιολόγησης

Ποια βιοηθικά ζητήματα εγείρονται;



ΠΩΣΠΩΣ;;
Υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία,  υπό την αιγίδα
της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου,  που
προβλέπεται από σχετικό νόμο της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

Υπάρχουν εγκεκριμένα έντυπα και αίτηση που πρέπει
να ετοιμασθούν και υποβληθούν,  ΠΡΙΝ την έναρξη
της έρευνας που χρειάζεται βιοηθική αξιολόγηση

Όλα τα σχετικά βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα
της ΕΕΒΚ www.bioethics.gov.cy, ενώ δύο λειτουργοί
της Επιτροπής είναι πάντα πρόθυμες να βοηθήσουν
δίνοντας οδηγίες και συμβουλές



ΑνΑν δενδεν είσαστεείσαστε σίγουροισίγουροι……
Απευθυνθείτε γραπτώς στον Πρόεδρο της
ΕΕΒΚ και θέσατε ενώπιόν του το ερώτημά
σας,  παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες που
αφορούν στην επικείμενη ή σχεδιαζόμενη
έρευνά σας.
Αν μια περίπτωση δεν είναι ξεκάθαρη ή ο
Πρόεδρος δεν είναι σε θέση να πάρει
απόφαση μόνος του, θα τεθεί προς συζήτηση
ενώπιον της ολομέλειας της ΕΕΒΚ.
Η διαδικασία έχει απλουστευθεί



ΤιΤι πρέπειπρέπει νανα λαμβάνουμελαμβάνουμε υπόψηυπόψη
στηνστην ετοιμασίαετοιμασία τωντων προτάσεωνπροτάσεων

1. Προσόντα επιστημονικού προσωπικού
2. Αναγνωρισμένη Επιστημονική μέθοδος συλλογής στοιχείων
3. Λεκτική διατύπωση ερωτηματολογίων ‐ χρήση έγκριτων

εργαλείων
4. Μέθοδος δειγματοληψίας – στρατολόγησης δείγματος
5. Πλήρως ενημερωμένο έντυπο συγκατάθεσης
6. Επιστημονικές Μέθοδοι Ανάλυσης στοιχείων
7. Προστασία προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικότητα
8. Χώρος διεξαγωγής της έρευνας
9. Υπηρεσία παραπόνων
10. Όφελος για την κοινωνία και για την επιστήμη
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1. 1. ΠροσόνταΠροσόντα επιστημονικούεπιστημονικού προσωπικούπροσωπικού

Το προσωπικό που θα διεξάγει την έρευνα θα πρέπει να
διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για τη συγκεκριμένη
έρευνα
Βιοηθικό ζήτημα:  Σε αντίθετη περίπτωση ενδεχομένως
να δημιουργηθούν προβλήματα στα διάφορα στάδια της
έρευνας και κυρίως κατά τη διάρκεια της συλλογής των
στοιχείων – ιδίως στην περίπτωση που συλλέγουμε
ευαίσθητες για το άτομο πληροφορίες
Επομένως θα πρέπει στην πρόταση να αποδεικνύουμε την
καταλληλότητα των προσόντων των ερευνητών
Στην περίπτωση που θα πρέπει οι ερευνητές να
εκπαιδευτούν αυτό πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς
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2. 2. ΕπιστημονικέςΕπιστημονικές μέθοδοιμέθοδοι συλλογήςσυλλογής
στοιχείωνστοιχείων

Η μέθοδοι συλλογής στοιχείων θα πρέπει να
ανταποκρίνονται στις διεθνώς αποδεκτές ερευνητικές
μεθόδους των επιστημών
Θα πρέπει να περιγράφεται με λεπτομέρεια τόσο η
μέθοδος διεξαγωγής της συλλογής στοιχείων, όσο και
από ποιους θα γίνει η συλλογή στοιχείων
Βιοηθικό ζήτημα:  Στην περίπτωση που στο δείγμα
περιλαμβάνονται άτομα από ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού,  καλό είναι να περιγράφεται το πώς η
μέθοδος διασφαλίζει την προστασία του ατόμου από
τυχόν έκθεση του σε κινδύνους από την εφαρμογή
της ερευνητικής μεθόδου
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33αα. . ΛεκτικήΛεκτική διατύπωσηδιατύπωση ερωτηματολογίωνερωτηματολογίων
((κοινωνικέςκοινωνικές έρευνεςέρευνες))

Α)  Η λεκτική διατύπωση των ερωτηματολογίων έχει ιδιαίτερη
σημασία,  ιδίως στην περίπτωση που συλλέγουμε ευαίσθητες
πληροφορίες
Βιοηθικό ζήτημα:  Ένα προβληματικό λεκτικό,  ενδεχόμενα να
προκαλέσει αναστάτωση ή αμηχανία στο άτομο που συμμετέχει
στην έρευνα

(π.χ.  σε περιπτώσεις κατάθλιψης καλύτερα είναι να ρωτούμε
«νιώθετε χρήσιμος;» παρά «νιώθετε άχρηστος;)
Το ερωτηματολόγιο είναι καλό να περιλαμβάνεται στην πρόταση, 
έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους αξιολογητές να κρίνουν
κατά πόσο το λεκτικό παραβαίνει κανονισμούς βιοηθικής
Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πιλοτική δοκιμασία του
ερωτηματολογίου έτσι ώστε να καταδεικνύονται τυχόν αδυναμίες
και να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα του
Σημειώνεται ότι η πιλοτική δοκιμασία θα πρέπει να γίνεται
μετά την ολοκλήρωση της βιοηθικής αξιολόγησης (Υπήρξε
περίπτωση απόρριψης της έρευνας γιατί έγινε το πιλοτικό πριν) 
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33ββ. . χρήσηχρήση έγκριτωνέγκριτων εργαλείωνεργαλείων
Β)  Στην περίπτωση χρήσης εργαλείων που είναι διεθνώς
αναγνωρισμένα,  αυτά θα πρέπει να μεταφράζονται και να
προσαρμόζονται στα κυπριακά δεδομένα. 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σχετική άδεια από τους κατόχους
Πνευματικής Ιδιοκτησίας των συγκεκριμένων εργαλείων.

Βιοηθικό ζήτημα:  Η μη προσαρμογή διεθνών εργαλείων στα
κυπριακά δεδομένα,  ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα
κατανόησης και δυσκολία στη διεξαγωγή της έρευνας

Βιοηθικό ζήτημα: Η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
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4. 4. ΜέθοδοςΜέθοδος δειγματοληψίαςδειγματοληψίας ––
στρατολόγησηςστρατολόγησης δείγματοςδείγματος

Είναι απαραίτητο να περιγράφεται πλήρως η μέθοδος
δειγματοληψίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η
προστασία προσωπικών δεδομένων

Π.χ.  στην περίπτωση ασθενών,  τα ονόματα πρέπει να
παρέχονται από το/  την θεράποντα ιατρό ή από τους σχετικούς
Συνδέσμους – μετά από συνεννόηση τους και τη συγκατάθεση
του ίδιου του ατόμου

Βιοηθικό ζήτημα:  σε αντίθετη περίπτωση θα συνιστά
παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Άλλο βιοηθικό ζήτημα: το ίδιο το άτομο μπορεί να μην γνωρίζει
ότι πάσχει από τη συγκεκριμένη πάθηση
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5. 5. ΠλήρωςΠλήρως ενημερωμένοενημερωμένο έντυποέντυπο
συγκατάθεσηςσυγκατάθεσης
Τα έντυπα συγκατάθεσης υπάρχουν στην ιστοσελίδα
της ΕΕΒΚ

http://www.bioethics.gov.cy/Law/cnbc/cnbc.nsf/DMLapplfo
rm_gr/DMLapplform_gr?OpenDocument
Στα έντυπα πρέπει να δίνονται όλες οι πληροφορίες
που αφορούν το ερευνητικό πρόγραμμα και πρέπει
να υποβληθούν μαζί με την πρόταση προς
αξιολόγηση.
Βιοηθικό ζήτημα:  Η επαρκής πληροφόρηση είναι
ανθρώπινο δικαίωμα του συμμετέχοντος και
υποχρέωση του ερευνητή.  Η μη επαρκής
πληροφόρηση συνιστά παραπλάνηση
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6. 6. ΜέθοδοςΜέθοδος ανάλυσηςανάλυσης στοιχείωνστοιχείων

Η ανάλυση στοιχείων πρέπει να γίνεται με
πλήρη σεβασμό της ανωνυμίας και των
προσωπικών δεδομένων
Βιοηθικό ζήτημα:  σε αντίθετη περίπτωση
ενδέχεται οι συμμετέχοντες είτε να εκτεθούν, 
είτε να φωτογραφίζονται,  είτε ακόμη και να
στιγματίζονται (π.χ. ασθενείς με AIDS)
Η μέθοδος ανάλυσης των στοιχείων πρέπει να
περιγράφεται με τρόπο που να δείχνει ότι
αυτά διασφαλίζονται
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7. 7. ΠροστασίαΠροστασία προσωπικώνπροσωπικών δεδομένωνδεδομένων
καικαι εμπιστευτικότηταεμπιστευτικότητα
Ο σεβασμός και η προστασία προσωπικών δεδομένων
αποτελεί τον θεμέλιο λίθο στη διεξαγωγή της έρευνας, 
από τη διεξαγωγή της έρευνας μέχρι τη φύλαξη των
δεδομένων
Σε όλα τα στάδια της έρευνας, ακόμη και μετά το πέρας
της,  θα πρέπει να διασφαλίζονται τα προσωπικά
δεδομένα και αυτό θα πρέπει να περιγράφεται στην
πρόταση
Βιοηθικό ζήτημα: σε αντίθετη περίπτωση δυνατόν να
εκθέσουμε ή να στιγματίσουμε άτομα,  ενώ τίθεται σε
αμφιβολία η συγκατάθεση των ατόμων που
συμμετείχαν, σε οποιαδήποτε μελλοντική έρευνα. 
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8.8.ΧώροςΧώρος διεξαγωγήςδιεξαγωγής τηςτης έρευναςέρευνας
Είναι καλό ‐ όπου αυτό είναι δυνατόν ‐ να γίνεται περιγραφή του
χώρου και των συνθηκών κάτω από τις οποίες θα γίνεται η
συλλογή στοιχείων

Βιοηθικό ζήτημα:  Η συλλογή στοιχείων πρέπει να σέβεται
απόλυτα το άτομο που συμμετέχει. 
◦ Στην περίπτωση που λαμβάνουμε ευαίσθητες πληροφορίες, 
το άτομο πρέπει να είναι μόνο του,  τόσο για να μην ακούν
άλλοι,  όσο και για να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η
πιθανότητα ψεύδους

◦ Στην περίπτωση παιδιών πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι είναι
σε γνώση των γονέων
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9. 9. ΥπηρεσίαΥπηρεσία παραπόνωνπαραπόνων
Ενώ υπάρχει νομοθεσία που να αφορά τα κρατικά
νοσηλευτήρια, αυτή δυστυχώς δεν καλύπτει άλλους χώρους

Καλό θα ήταν στις προτάσεις και κυρίως στα έντυπα
συγκατάθεσης,  να παρέχεται όνομα και στοιχεία επικοινωνίας
ενός ατόμου ανεξάρτητου από την ερευνητική ομάδα,  που να
είναι σε θέση να χειριστεί οποιαδήποτε παράπονα εκ μέρους
των συμμετεχόντων στην έρευνα

Βιοηθικό ζήτημα: σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται από τους
συμμετέχοντες το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν σε περίπτωση
παραπόνου, ενώ η ερευνητική ομάδα στερείται του δικαιώματος
να προβεί σε κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις,  τόσο στην ίδια
την έρευνα, όσο και σε μελλοντικές έρευνες
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10. 10. ΕπιστημονικόΕπιστημονικό καικαι ΚοινωνικόΚοινωνικό
ΌφελοςΌφελος
Στην πρόταση είναι θεμιτό να καταδεικνύεται
το όφελος που θα προκύπτει για την κοινωνία
και την επιστημονική κοινότητα
Βιοηθικό ζήτημα:  οι έρευνες δε διεξάγονται
μόνο για το όφελος του ερευνητή (π.χ.  για τη
διατριβή του,  ή για την αποκόμιση
οικονομικού οφέλους), αλλά και για το καλώς
νοούμενο συμφέρον της κοινωνίας και της
επιστημονικής κοινότητας
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ΣυμπερασματικάΣυμπερασματικά 11
Η βιοηθική διάσταση μιας έρευνας ξεκινά από
τη στιγμή που ετοιμάζεται μια πρόταση
Η βιοηθική διάσταση μιας έρευνας ισχύει από
τη στιγμή που αυτή ασχολείται με ανθρώπους –
ακόμα και ζώα!
Έρευνες που αφορούν δοκιμή φαρμάκων, 
θεραπευτικών μεθόδων,  χρήση βιολογικού
υγρού ή ιστού είτε σε υγιείς είτε σε ασθενείς
Έρευνες που αγγίζουν ευαίσθητα θέματα ή
έχουν σαν πληθυσμό – στόχο άτομα που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, 
χρήζουν βιοηθικής αξιολόγησης



ΣυμπερασματικάΣυμπερασματικά 22
Έρευνες που περιλαμβάνουν τη συλλογή
ευαίσθητων δεδομένων χρήζουν
βιοηθικής αξιολόγησης
Η λεπτομερής περιγραφή των μεθόδων
που θα ακολουθηθούν στην έρευνα,  η
περιγραφή της διαδικασίας προστασίας
της ανωνυμίας και των προσωπικών
δεδομένων των ατόμων και του σεβασμού
των προσωπικών του δικαιωμάτων, 
ενισχύουν την πιθανότητα θετικής
αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων



ΣυμπερασματικάΣυμπερασματικά 33
Η βιοηθική αξιολόγηση καθίσταται αναγκαία
Για την προστασία των δικαιωμάτων του
ανθρώπου
Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
του ανθρώπου
Για την προστασία του ερευνητή
Για την προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων
Για τη διασφάλιση της επιστευτικότητας
Για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου στις
ερευνητικές διαδικασίες



ΕυχαριστώΕυχαριστώ γιαγια τηντην προσοχήπροσοχή σαςσας!!

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου
επιθυμεί να δώσει το μήνυμα ότι είναι
υπέρμαχος της διεξαγωγής έρευνας για το
καλώς νοούμενο συμφέρον της κοινωνίας, 
αλλά με κύριο γνώμονα την προστασία του
κοινωνικού συνόλου (ιδιαίτερα των
συμμετεχόντων όταν πρόκειται για
ασθενείς,  οι οποίοι λόγω της κατάστασης
της υγείας τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι), 
και το σεβασμό στα ανθρώπινα
δικαιώματα


