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Θέμα  : Έξοδα κλινικών δοκιμών καλυπτόμενα από ταμεία 
 
 
 Σε όσους ασθενείς εντάσσονται σε κλινικές δοκιμές που αφορούν την  
δοκιμαστική χορήγηση φαρμάκων, κατά παγία τακτική και βάσει των  
κανονιστικών διατάξεων που διέπουν την φαρμακευτική έρευνα, χορηγούνται  
οι υπό δοκιμή φαρμακευτικές ουσίες (δηλ. τα "νέα" φάρμακα ή τα φάρμακα  
που δοκιμάζονται σε διαφορετικές από τις εγκεκριμένες παθήσεις),  
τελείως δωρεάν από την εταιρεία που χρηματοδοτεί την έρευνα. Τυχόν δε  
δαπάνες νοσηλείας αυτών οφειλόμενες ή σχετιζόμενες με τυχόν συνέπειες  
από την πειραματική θεραπεία ορίζεται ότι καλύπτονται από ασφαλιστήρια  
συμβόλαια, σε συμβαλλόμενη ασφαλιστική εταιρεία που αναλαμβάνει την  
δαπάνη νοσηλείας τους. Ο όρος αυτός είναι απαραίτητος για την έγκριση  
της φαρμακευτικής δοκιμής.        
 Υπάρχει η πληροφορία ότι τα δημόσια νοσοκομεία αγνοούν την τυχόν  
ασφαλιστική αυτή κάλυψη των υπό τις ανωτέρω συνθήκες νοσηλευομένων  
ασθενών τους που συμμετέχουν σε κλινική δοκιμή. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα  
ότι το κόστος νοσηλείας αυτών, καλύπτεται όχι από την ασφάλεια της  
κλινικής δοκιμής αλλά από τα ασφαλιστικά τους ταμεία τα οποία  
ουσιαστικώς έτσι ακουσίως και εν αγνοία τους χρηματοδοτούν εμμέσως την  
έρευνα των φαρμακευτικών εταιρειών. 
 
Κατόπιν όλων αυτών, Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε να μας  
ενημερώσετε :  
 
1.Ποίες κλινικές δοκιμές εκτελούνται από 1.1.2009 μέχρι σήμερα στα  
δημόσια νοσοκομεία; 
 
2.Τι στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σας για την παρακολούθηση της  
πορείας των δοκιμών και τους εντασσόμενους σε αυτές ασθενείς. Τι  
στοιχεία διαθέτει η υπηρεσία σας για το "κλείσιμο" των κλινικών δοκιμών  
και τα αποτελέσματά των από πλευράς ενταχθέντων ασθενών; 
 
3.Πόσοι ασθενείς είναι ενταγμένοι σε αυτές; 
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4.Ποιά τα σχετικά ασφαλιστικά τους συμβόλαια και με ποίες ασφαλιστικές  
εταιρείες και πόσα ασφάλιστρα; 
 
5.Πόσοι εκ τούτων προκύπτει να έχουν νοσηλευθεί σε νοσοκομεία μέχρι σήμερα; 
 
6.Τι ποσά έχουν καταλογισθεί στις ασφαλιστικές εταιρείες που καλύπτουν  
την κλινική δοκιμή για τους παραπάνω λόγους από νοσοκομεία; 
 
 

 

 

Αθήνα, 23/06/2011 
 

Ο Ερωτών Βουλευτής 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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