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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: Re-imagining clinical trials in Greece’ 

 

Μαζί με πολλούς εκπροσώπους του κλάδου της υγείας που συγκεντρώθηκαν στο Κέντρο Ψηφιακής 

Καινοτομίας της Pfizer για να βρουν λύσεις στα προβλήματα που κρατούν την Ελλάδα χαμηλά στις 

κλινικές μελέτες, βρέθηκε και ο Διοικητής της 3
ης

 ΥΠΕ, Παναγιώτης Μπογιατζίδης. 

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από ένα χρόνο εγκαινίασε το Κέντρο Ψηφιακής 

Καινοτομίας της Pfizer το οποίο βασίζει τη φιλοσοφία του στη συνεργατικότητα γι’ αυτό και η επιλογή 

του χώρου για την διεξαγωγή του 1ου workshop για τις κλινικές μελέτες, δεν είναι τυχαία. Πιστεύω ότι 

πρόκειται για έναν χώρο όπου μπορούμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε, να σπάσουμε τα σιλό και να 

παράγουμε νέες ιδέες και λύσεις. Άλλωστε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης έχει θέσει ως κεντρικό 

στόχο της πολιτικής του την ανάπτυξη της Κλινικής Έρευνας» τόνισε στην ομιλία του ο Γενικός 

Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος.  

Σύμφωνα με τον κ. Κωτσιόπουλο μια καινοτόμα προσέγγιση για να βρεθούν λύσεις είναι το design 

thinking, δηλαδή μια προσέγγιση όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεργάζονται, έτσι ώστε η Ελλάδα 

να γίνει πιο ανταγωνιστική στην κλινική έρευνα.  

Ο Γ.Γ.Υ.Υ αναφέρθηκε όμως αναλυτικά και στις στρεβλώσεις και στα προβλήματα που υπάρχουν σ΄ 

αυτόν τον τομέα, όπως: στη διαδικασία επιλογής των ασθενών και στην πρόσβαση των ασθενών στις 

κλινικές μελέτες, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στο ρυθμιστικό πλαίσιο, στο νομοθετικό πλαίσιο, 

στα κίνητρα για κλινική έρευνα που δεν είναι επαρκή, άλλα και στη νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει 

κυρίως από το διοικητικό προσωπικό των Νοσοκομείων ώστε να μην υπάρχουν αχρείαστες 

καθυστερήσεις. «Οι Διοικητές τον Νοσοκομείων πρέπει να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό» 

τόνισε ο Γενικός Γραμματέας.  

Σύμφωνα με τον κ. Κωτσιόπουλο έχουν γίνει παρεμβάσεις τα τελευταία τρία χρόνια που δίνουν ώθηση 

στις κλινικές μελέτες, όπως τα οικονομικά κίνητρα στα Νοσοκομεία, το αναπτυξιακό clawback, την 

Ομάδα Εργασίας για την ανάπτυξη Κλινικών Μελετών και της Βιοιατρικής έρευνας στην Ελλάδα, δείκτες 

αξιολόγησης για τους Διοικητές και οικονομικά κίνητρα για τα Νοσοκομεία. Ωστόσο, όπως τόνισε  

πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. 
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