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Δελτίο Τύποσ                                                            20 Μαρτίοσ 2020 

Οδηγίερ ππορ ηοςρ Υοπηγούρ για ηον ηπόπο διασείπιζηρ 
ηων Κλινικών Δοκιμών καηά ηη διάπκεια ηηρ πανδημίαρ 

COVID-19 
 

Η Εςπωπαϊκή Επιηποπή, ο Εςπωπαϊκόρ Οπγανιζμόρ Φαπμάκων (ΕΜΑ) και οι Διεςθύνζειρ ηων 

εθνικών Φαπμακεςηικών Απσών (HMA) έσοςν δημοζιεύζει νέερ οδηγίερ ππορ ηοςρ σοπηγούρ ζσεηικά 

με ηον ηπόπο διασείπιζηρ ηηρ διεξαγωγήρ κλινικών δοκιμών ζηα πλαίζια ηηρ πανδημίαρ ηηρ νόζος 

ηος κοπωνοϊού (COVID-19). Ο ανηίκηςπορ ηηρ πανδημίαρ ζηα εςπωπαϊκά ζςζηήμαηα ςγείαρ και 

γενικόηεπα ζηην κοινωνία θα καηαζηήζει απαπαίηηηο για ηοςρ σοπηγούρ να πποζαπμόζοςν ηον 

ηπόπο διασείπιζηρ ηων κλινικών δοκιμών και ηοςρ ζςμμεηέσονηερ ζε αςηέρ ηιρ δοκιμέρ. 

Οι οδηγίερ παπέσοςν εναπμονιζμένερ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηιρ αλλαγέρ και ηιρ αποκλίζειρ 

ππωηοκόλλος πος ενδέσεηαι να απαιηηθούν καηά ηη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για ηην 

ανηιμεηώπιζη έκηακηων καηαζηάζεων, π.σ. εάν οι ζςμμεηέσονηερ ζηη δοκιμή ππέπει να είναι ζε 

αςηό-απομόνωζη ή ζε καπανηίνα, η ππόζβαζη ζε δημόζιοςρ σώποςρ (ζςμπεπιλαμβανομένων ηων 

νοζοκομείων) είναι πεπιοπιζμένη εξαιηίαρ ηος κινδύνος εξάπλωζηρ λοιμώξεων, και οι επαγγελμαηίερ 

ηηρ ςγείαρ ανακαηανέμονηαι. 

Αςηέρ οι οδηγίερ πεπιλαμβάνοςν ένα εναπμονιζμένο ζύνολο ζςζηάζεων για ηη διαζθάλιζη ηηρ 

μέγιζηηρ αζθάλειαρ ηων ζςμμεηεσόνηων ζηιρ δοκιμέρ ζε όλη ηην Εςπωπαϊκή Ένωζη, διαηηπώνηαρ 

παπάλληλα ηην ποιόηηηα ηων δεδομένων πος εξάγονηαι από ηιρ δοκιμέρ. Επίζηρ, ζςμβοςλεύοςν ηον 

ηπόπο με ηον οποίο αςηέρ οι αλλαγέρ ππέπει να κοινοποιούνηαι ζηιρ Απσέρ. 

Τπάπσοςν ειδικέρ ζςζηάζειρ για ηην έναπξη νέων κλινικών δοκιμών για ηιρ θεπαπείερ ηος COVID-19 

και ειδικόηεπα για ηην ανάγκη για μεγάλα, πολςεθνικά επεςνηηικά ππωηόκολλα. Αςηέρ οι ζςζηάζειρ 

είναι ζύμθωνερ με ηην ανακοίνωζη πος εκδόθηκε ηην Πέμπηη από ηην Επιηποπή για ηα Φάπμακα 

Ανθπώπινηρ Υπήζηρ (CHMP) ηος EMA για ανάγκη ύπαπξηρ ιζσςπήρ επεςνηηικήρ μεθοδολογίαρ ζηιρ 

κλινικέρ δοκιμέρ για πιθανέρ θεπαπείερ ή εμβόλια καηά ηηρ νόζος COVID-19. 

Οι ζςζηάζειρ εγκπίθηκαν από ηην ομάδα εμπειπογνωμόνων για ηιρ κλινικέρ δοκιμέρ (CTEG) ηηρ 

Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ με ηην ςποζηήπιξη ηος EMA, ηην ομάδα επγαζίαρ CTFG ηων HMA και ηην 

ομάδα επγαζίαρ ηων επιθεωπηηών GCP. Παπέσοςν μία εναπμονιζμένη πποζέγγιζη για ηη διεξαγωγή 

ηων κλινικών δοκιμών, πποκειμένος να μεηπιαζηούν οι απνηηικέρ επιπηώζειρ ηηρ πανδημίαρ. 

ηην ΕΕ, οι κλινικέρ δοκιμέρ εγκπίνονηαι και εποπηεύονηαι ζε εθνικό επίπεδο. Οι σοπηγοί καλούνηαι 

επίζηρ να ελέγσοςν εάν ενδέσεηαι να ςπάπσοςν ζςγκεκπιμένερ εθνικέρ νομοθεζίερ και 

καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ πος να ζςμπληπώνοςν ή, ζε οπιζμένερ πεπιπηώζειρ, να έσοςν 

πποηεπαιόηηηα ένανηι αςηών ηων νέων οδηγιών. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/call-pool-research-resources-large-multi-centre-multi-arm-clinical-trials-generate-sound-evidence
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Σημειώσεις 

 
1. Οι οδηγίερ ζσεηικά με ηη διασείπιζη ηων κλινικών δοκιμών καηά ηη διάπκεια ηος COVID-19 

δημοζιεύονηαι ζηον δικηςακό ηόπο ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. 

 
2. Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηην ανηαπόκπιζη ηηρ ΕΕ ζηον κοπωνοϊό 2019-nCoV, 

βλ. Εςπωπαϊκή Επιηποπή: Ανηαπόκπιζη ζηην κοπωνοϊό. 

 
3. Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηην ανηαπόκπιζη ηος EMA ζηον COVID-19 διαηίθενηαι 

εδώ. 

 
4. Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηην CTFG διαηίθενηαι εδώ. 

 
5. Πληποθοπίερ για ηην ομάδα επγαζίαρ ηων επιθεωπηηών GCP είναι διαθέζιμερ εδώ. 

 
6. Πληποθοπίερ για ηην CTEG (Clinical Trials Expert Group) είναι διαθέζιμερ εδώ. 
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