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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  «ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

∆ΟΚΙΜΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ (ΕΕΒΚ)  

Η Επιτροπή αποτελείται από εννέα µέλη µε διαφορετικές ειδικότητες και επαγγέλµατα, που 

προέρχονται από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα της Κύπρου ώστε να υπάρχει µια ισορροπηµένη 

αντιπροσώπευση επιστηµονικής, φιλοσοφικής, νοµικής γνώσης όπως και της γνώσης της ηθικής. 

Η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί από την ΕΕΒΚ ν’ αξιολογεί και να εγκρίνει βιοϊατρικά 

πρωτόκολλα έρευνας που σχετίζονται µε κλινικές δοκιµές φαρµάκων στον άνθρωπο όταν υπάρχει 

αβεβαιότητα στην ιατρική κοινότητα ως προς την πιο κατάλληλη θεραπεία για την αντιµετώπιση 

µιας ασθένειας και δεν υπάρχει εναλλακτική µέθοδος που θα δώσει παρόµοια αποτελέσµατα.  

Καθήκον της Επιτροπής είναι επίσης, η παρακολούθηση της πορείας κατά τη διάρκεια και µετά το 

πέρας της έρευνας που έχει εγκριθεί.  Ο κύριος σκοπός της αξιολόγησης είναι να διασφαλισθεί ο 

σεβασµός και η προστασία της αξιοπρέπειας και των βασικών δικαιωµάτων καθώς επίσης της 

υγείας, της ευηµερίας και της φροντίδας των µετεχόντων στην έρευνα.   

Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της εξέτασης (πριν τη έγκριση), του σκοπού και της ποιότητας του 

ερευνητικού πρωτοκόλλου, της εµπειρίας των ερευνητών, εάν υπάρχει παράβαση των 

δεοντολογικών και ηθικών αρχών σε σχέση µε τα κριτήρια επιλογής, του τρόπου ενηµέρωσης και 

της λήψης συγκατάθεσης των µετεχόντων, µε τις επιπτώσεις της έρευνας για τον ασθενή και την 

κοινωνία, µε την συµβατότητα της έρευνας µε την νοµοθεσία της Κύπρου και µε την αρχή της 

δέουσας µεταχείρισης, κτλ.  Στην περίπτωση ένδειξης σύγκρουσης συµφερόντων, η Επιτροπή 

πάντοτε στοχεύει στην εξασφάλιση των συµφερόντων και της ευηµερίας των µετεχόντων παρά 

αυτών της επιστήµης ή της κοινωνίας.  Κατά την παρακολούθηση της έρευνας (µέσω της 

συνεργασίας των ερευνητών), η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον ακολουθείται πιστά το πρωτόκολλο, 

εάν βάση νέων δεδοµένων, χρειάζονται µετατροπές ή εάν πρέπει να σταµατήσει η έρευνα επειδή 

κινδυνεύει η ζωή ή η ευηµερία των µετεχόντων.  Μετά το τέλος της έρευνας, η Επιτροπή αξιολογεί 

την έκθεση των ερευνητών για τ’ αποτελέσµατα της έρευνας. 

Στη διάρκεια της ύπαρξης της, η Επιτροπή µας έχει αξιολογήσει πάνω από 50 πρωτόκολλα 

από τα οποία µόνον το 10% εγκρίθηκε µε την πρώτη αξιολόγηση ενώ για τα υπόλοιπα ζητήθηκα 

διορθώσεις, διευκρινίσεις και επί πρόσθετες πληροφορίες και υπήρξαν µερικά που οι απαιτήσεις 

της Επιτροπής αποθάρρυναν την εκτέλεση της έρευνας.   Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ελπίζει ότι 

ο Κύπριος πολίτης µπορεί να εµπιστευθεί τις εργασίες της Επιτροπής και ν’ αναγνωρίσει ότι η 

Επιτροπή παίζει σηµαντικό ρόλο στην προαγωγή της υιοθέτησης της πιο καλής πρακτικής στον 

τοµέα των κλινικών δοκιµών.   
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