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ðñïËïãïó

Η διάδοση και η τήρηση των αρχών της Ιπποκρατικής ηθικής αποτελεί έναν από τους 
στόχους της Εταιρίας Διάδοσης του Ιπποκρατείου Πνεύματος (ΕΔΙΠ). Στο πλαίσιο αυτό, 
η ΕΔΙΠ οργάνωσε στις 12 Απριλίου 2008, στην Αίγλη Ζαππείου, Ημερίδα με θέμα:

“Η σχέση του γιατρού με τα φάρμακα  
από την εποχή του Ιπποκράτη έως σήμερα”.

Στη διαχρονική εξέλιξη της σχέσης του γιατρού με τα φάρμακα θα σκιαγραφηθεί η 
επίδραση διαφόρων παραγόντων, όπως είναι: οι φαρμακοποιοί και οι φαρμακευτικές 
εταιρίες (ΦΕ), στην απόφασή του να συνταγογραφεί με ελεύθερη βούληση προς 
όφελος και μόνον του ασθενή.

Τα θέματα της Ημερίδας εκλήθησαν να αναπτύξουν ομιλητές με πλούσια κλινική και 
ερευνητική εμπειρία.

Η σχέση του γιατρού με τις ΦΕ αποτελεί από ηθικής απόψεως θέμα συζήτησης, όπως 
υποστηρίζει ο κος Αθ. Διαμαντόπουλος, στη διάλεξή του με θέμα:

“Ιστορικά στοιχεία από τη σχέση γιατρού και φαρμάκων”, 

για να καταλήξει ότι “το ηθικό στοιχείο στις σχέσεις γιατρού- ΦΕ δεν είναι δυνατό να 
επιμεριστεί μονομερώς”.

Ο κος γρ. Σιβολαπένκο, στην εισήγησή του με θέμα:

“Οι επιστημονικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της έρευνας και ανάπτυξης 
νέων φαρμάκων”, 

υποστηρίζει ότι μόλις 10 από κάθε 10.000 νέα δραστικά μόρια που ερευνώνται 
προκλινικά φθάνουν στη φάση της κλινικής ανάπτυξης. Το εκτιμώμενο κόστος ενός 
νέου φαρμάκου προσεγγίζει σήμερα το 1 δις δολλάρια. Το κόστος των νέων φαρμάκων 
αυξάνεται ετησίως, με αντίκτυπο τη δυσλειτουργία των συστημάτων υγείας και των 
πλέον ανεπτυγμένων χωρών. Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα 
6 δις € και αυξάνεται με ρυθμό άνω του 5% ετησίως.

Η κα Μιρ. Σιούτη, στην εισήγησή της με θέμα:

“Νεότερες προσεγγίσεις στη δεοντολογία της έρευνας”,

περιγράφει τις πρόσφατες εξαγγελίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιστήμη 
και την Έρευνα, όπως αναφέρονται στο 7ο προγραμματικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό 
στοχεύει στην εξασφάλιση συμμόρφωσης με όλες τις θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές, 
σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται κάτω από ένα συγκεκριμένο 
προγραμματικό πλαίσιο.

Ο ηθικός νόμος που πρέπει να λειτουργεί στις σχέσεις γιατρών- ΦΕ απαιτεί ο γιατρός 
να χρησιμοποιεί την ικανότητά του προς όφελος του ασθενούς, όπως υποστηρίζουν ο 
κος Π. Ν. Ζηρογιάννης και η κα Σιμ. Προβατοπούλου, στην εισήγησή τους με τίτλο:

“σύγχρονη εποχή- Κλινικές μελέτες”.

Πρόσφατα, μέσα από τις διαδικασίες ανάπτυξης νέων φαρμάκων αναδύεται η κεφαλή 
ενός παγόβουνου, το οποίο φέρει το όνομα “Σύγκρουση Συμφερόντων” (Conflicts of 



Interest), με το οποίο η σύγκρουση της ιατρικής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας 
γενικότερα φαίνεται αναπόφευκτη.

Ο κος Ι. Κοσμίδης, στη διάλεξή του με θέμα:

“Η κοινωνική θέση των γιατρών σήμερα”, 

δίνει απάντηση στο ερώτημα: Είναι οι γιατροί σήμερα καλύτεροι ή λιγότερο καλοί 
από παλιά;

Η Ημερίδα έκλεισε με την τελετή αναγόρευσης σε 

“Κήρυκες του Ιπποκρατείου Πνεύματος”

 Αθήνα, ΑΠΡΙλΙΟΣ 2008

 Π.Ν. Ζηρογιάννης
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Ιστορικά στοιχεία  
από τη σχέση Ιατρού και Φαρμάκων

Α. Διαμαντόπουλος

Η σχέση των γιατρών με το φάρμακο και πιο συγκεκριμένα με τους κατασκευαστές 
και διακινητές του φαρμάκου, αποτελεί από ηθικής απόψεως θέμα συζήτησης λόγω μιας 
βασικής ανωμαλίας. Δηλαδή, πως άλλος είναι που αποφασίζει για το αγοραζόμενο προϊόν 
και άλλος το πωλεί. γενικώς, στην αγορά συμβαίνει το αντίθετο. Ο πελάτης αποφασίζει τι 
θέλει να αγοράσει – έστω μέσω της διαφήμισης – και ο πωλητής, παραδείγματος χάριν ο 
ψαράς, ο επιπλοποιός, ο εργολάβος το πωλεί. Κανένα ηθικό θέμα δεν υπάρχει. Αλλά και 
όταν απευθυνόμαστε σε άλλους επιστήμονες – παραδείγματος χάριν δικηγόρους, συμβο-
λαιογράφους, αρχιτέκτονες, μαθηματικούς – μας πωλούν κατ’ ευθείαν τις γνώσεις τους 
και δεν υποδεικνύουν να αγοράσουμε το υλικό προϊόν κάποιου άλλου. Αν και υπάρχουν 
μικροεξαιρέσεις, και πάλι δεν προκύπτει ηθικό θέμα. Η ιδιαιτερότητα αυτή στην ιατρική 
πρακτική προέκυψε με την πάροδο του χρόνου, όταν οι γιατροί δεν μπορούσαν πλέον να 
γνωρίζουν, πολλώ μάλλον να κατασκευάζουν, τα εξελιγμένα φαρμακευτικά και βιοτεχνολο-
γικά προϊόντα. Έτσι προέκυψε η τάξη των φαρμακοποιών, που ήταν απολύτως απαραίτητη 
την εποχή που λίγο πολύ παρασκεύαζαν οι ίδιοι τα φάρμακα. Ερωτητέο αν, τώρα που η 
συντριπτική αναλογία των φαρμάκων είναι σπεσιαλιτέ σε έτοιμη συσκευασία, δεν μπορεί να 
τα διακινεί λόγω ελλείψεως γνώσεων αυτός που τα συνταγογραφεί, αλλά χρειάζεται ένας 
τρίτος που, εν είδει προϊσταμένης σε μια κλινική, θα ανοίγει ένα ντουλάπι και θα χορηγεί 
το συνταγογραφούμενο. Παραδέχομαι πως αυτή είναι μια σωστή αλλά απλοποιημένη θε-
ωρητική προσέγγιση. για δύο λόγους: Ο πρώτος πως ανεξάρτητα από την ικανότητα των 
γιατρών να χορηγούν τα τότε πολύ απλά φάρμακα, η πολιτεία έκανε διάφορες προσπάθειες 
ήδη από την εποχή των Φαραώ να διαχωρίσει τον υποδεικνύοντα από τον πωλούντα τα 
φάρμακα για λόγους δεοντολογικούς. Ο δεύτερος πως ο φαρμακοποιός εκτελώντας τη 
συνταγή του ιατρού κατά κάποιον τρόπο την ελέγχει, απομακρύνοντας κατά το δυνατόν 
τη διάπραξη λάθους. Μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή στο θέμα μου θα σας απασχο-
λήσω με ορισμένα ιστορικά στοιχεία που καθόριζαν σε κάθε εποχή τη σχέση του γιατρού 
με την αγορά του φαρμάκου. θα παρουσιασθούν ορισμένα επιλεκτικά παραδείγματα, και 
όχι μια πλήρης ιστορική ανασκόπηση, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 
διδακτορικής διατριβής.

Εποχή του Χαλκού

Μια πολύ πρώιμη αναφορά στο θέμα γίνεται με νόμο από τη Φαραωνική Αίγυπτο, 
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ο οποίος απαγορεύει την πώληση φαρμάκων από τους ίδιους τους γιατρούς για να 
αποφευχθεί προφανώς μια σύγκρουση ενδιαφερόντων. γενικότερα όμως γνωρίζουμε 
πως οι ιατροί – συχνά ιερείς – διακινούσαν και τα φάρμακά τους.

Κλασική εποχή

Στην κλασική εποχή υπήρχαν παρασκευαστές φαρμάκων και διακινητές της πρώτης 
ύλης τους, που συχνά ερχόταν από μακρινά μέρη, όπως η Μικρά Ασία, η Περσία και 
αργότερα η Ινδία. Ο γνωστότερος φαρμακολόγος του 1ου αιώνα μ.Χ, ο Διοσκουρίδης, 
περιγράφει στο λεπτομερέστατο έργο του Material Medical, όλες τις πιθανές πηγές 
αγοράς των πρώτων φαρμακευτικών υλών, κυρίως φυτικών και ορυκτών, τους τρόπους 
παρασκευής των φαρμάκων, αλλά και τη δοσολογία και οδό χορήγησής τους, ώστε 
εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα πως ο χορηγών το φάρμακο ήταν και διακινητής του. 
Έναν σχεδόν αιώνα μετά, ο γαληνός ακολουθεί την ίδια τακτική προειδοποιώντας μάλι-
στα πως ο γιατρός πρέπει να προμηθεύεται ο ίδιος από αξιόπιστες πηγές τα φάρμακα, 
αφού υπήρχαν πολλοί μεταπράτες – νοθευτές. Εμφανίζεται δηλαδή ένα από τα πρώτα 
κρούσματα της διαμάχης γιατρών – φαρμακοποιών, όπου οι πρώτοι προσπαθούν να 
ελέγξουν την αξιοπιστία των δεύτερων. 

Μεσαίωνας

Στο Ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, στο βυζάντιο, εξακολουθεί η πα-
ράδοση του Διοσκουρίδη και οι Μεγάλοι βυζαντινοί ιατροί, όπως ο Ορειβασίας, ο Αίτιος, 
ο Παύλος ο Αιγινήτης, περιγράφουν συγχρόνως θεραπείες και τρόπους παρασκευής 
φαρμάκων. Σιγά-σιγά βέβαια μια νέα τάξη δημιουργείται, οι Μυρεψοί, που όπως και το 
όνομα δεικνύει ήταν αρωματοποιοί αλλά συγχρόνως και παρασκευαστές φαρμάκων. Το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο ακόμη χρησιμοποιεί τον όρο για τους φαρμακοποιούς. Ο δια-
σημότερος όλων, ο Νικόλαος ο Μυρεψός, ήταν ο συγγραφέας ενός περίφημου κώδικα, 
του Μεγάλου Δυνάμενου, που αποτελούσε μια πλήρη φαρμακοποιία. Υπήρχαν μάλιστα 
οργανωμένα φαρμακεία στα μεγάλα νοσοκομεία και θέση υπευθύνου διευθυντού. Δεν 
έχω αρκετά στοιχεία ώστε να σχολιάσω τις σχέσεις των γιατρών με τους μυρεψούς. 

Στο Ισλάμ έγινε μια πολλή σοβαρή προσπάθεια διαχωρισμού ιατρών και φαρμακοποι-
ών και ήδη από τον 9ο αιώνα στη βαγδάτη έχουν διαφορετικούς χώρους εργασίας και 
ελέγχοντα από κρατικούς επιθεωρητές. Ο περίφημος άραβας ιατρός Ρύζι πρωτοστάτησε 
σε αυτόν το διαχωρισμό.1

Στη λατινική Δύση συνυπάρχουν επίσης γιατροί και φαρμακοποιοί, οι δεύτεροι απο-
τελούντες υποδεέστερη τάξη. Στην Αγγλία αρχικά ανήκαν στην τάξη των παντοπωλών 
και πωλητών μπαχαρικών, όπως και οι χειρουργοί στην τάξη των κουρέων. Ο Ερρίκος 
ο Όγδοος τους αναγνώρισε το δικαίωμα να ανήκουν σε ξεχωριστή κατηγορία, πάντα 
όμως υπό την προϋπόθεση πως θα ελέγχονταν περιοδικά από επιφανείς γιατρούς, οι 
οποίοι θα κάτεσχαν νοθευμένα ή αλλοιωμένα φάρμακα.2,3 Ήδη ανοίγονταν ο δρόμος 
για εγκάρδιες μεταξύ τους συνεννοήσεις. Η σπουδαιότερη όμως προσπάθεια για το 
διακριτό ρόλο ιατρών φαρμακοποιών γίνεται τον 13ο αιώνα με νόμο του Αυτοκράτορα 
Φρειδερίκου του 2ου. Ο μονάρχης εκείνος, αν και γερμανικής καταγωγής, με Σικελή 
μητέρα, εδραίωσε μια εθνική δυναστεία στη Νότιο Ιταλία και ήταν ο ισχυρότερος και 
πλέον φωτισμένος αρχηγός κράτους στην εποχή. Συγγένεψε δι’ αγχιστείας με τον 
Αυτοκράτορα της Νίκαιας, Ισαάκιο 3ο Κομνηνό. Είναι χαρακτηριστικό πως μερικά από 
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τα σπουδαιότερα ιατρικά έργα της εποχής του αφιερώθηκαν σε εκείνον. Είχε εκδώσει 
ένα τεράστιο νομοθετικό έργο, το Liber constitutionum, Liber augustalis που παρέμεινε 
εν ισχύει μέχρι τον 19ον αιώνα, οπότε οι βουρβώνοι που κυβερνούσαν τότε τη κάτω 
Ιταλία, το κατήργησαν μαζί με όλους τους νόμους του προηγουμένου βασιλείου. Στο 
νομοθέτημα αυτό υπήρχαν τέσσερα κεφάλαια που αφορούσαν ειδικά τους ιατρούς και 
φαρμακοποιούς και τις μεταξύ τους σχέσεις. Ειδικότερα απαγορευόταν σε φαρμακο-
ποιό να προωθεί τα συμφέροντα οποιουδήποτε ιατρού, ή να του δίνει ποσοστά από τις 
πωλήσεις ή τις συνταγές του. Στα άλλα κεφάλαια καθορίζει τον έλεγχο των φαρμάκων, 
τις αμοιβές των φαρμακοποιών και τον τόπο ιδρύσεως φαρμακείων.4

Διαφωτισμός

Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση από την αρχή του Διαφωτισμού είναι πως στη βurge 
το 1683, μετά από μια διαμάχη μεταξύ ιατρών και φαρμακοποιών, απαγορεύθηκε με 
αυστηρές ποινές στους γιατρούς να πωλούν φάρμακα. Αργότερα, το Ιατρικό Κολλέγιο 
στη Φιλαδέλφεια απέρριπτε την πρακτική να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό όφελος 
από τα φαρμακεία οι ιατροί. 

Bιομηχανική Επανάσταση

Η πραγματική όμως χρυσή περίοδος των απολαβών των γιατρών από φαρμακευτικά 
προϊόντα αρχίζει με τον 19ον αιώνα και τη βιομηχανική επανάσταση. Η ραγδαία πρόο-
δος στη φαρμακοχημεία κατέκλυσε την αγορά με πολλά πρωτόγνωρα φαρμακευτικά 
προϊόντα. Σε συνδυασμό με την άνοδο της μεσαίας τάξης λόγω εμπορίου, η ζήτηση 
κορυφώθηκε. Πολλοί γιατροί άρχισαν να παρασκευάζουν τις δικές του παραλλαγές φαρ-
μάκων, ή και διάφορα αγνώστου συνθέσεως μυστήρια σκευάσματα και να τα διαφημίζουν 
απροκάλυπτα, και συχνά παραπλανητικά, στον τύπο. Εκτός από φάρμακα διαφήμιζαν 
και διάφορα «τελειότατα» μηχανήματα που μόνον αυτοί είχαν για να θεραπεύουν ρευ-
ματισμούς, αφροδίσια, παραλύσεις κ.ο.κ. Συχνότατη ήταν και διαφήμιση συγκεκριμένων 
ιαματικών λουτρών και υδάτων που μόνον αυτά είχαν την «θαυματουργή» χημική σύνθεση 
κατάλληλη για κάθε νόσο. Συνήθως αυτά τα λουτρά, αν δεν ήταν ιδιοκτησία των ιατρών, 
συνεργάζονταν αγαθότατα μαζί του. 

Το τέλος του 19ου αιώνα σηματοδοτεί ένα άλλο είδος συνεργασίας ιατρών και 
φαρμακοποιών. Τα φαρμακεία δηλαδή αποτελούν τον επίσημο τόπο εξετάσεως των 
ασθενών από τους γιατρούς με τους οποίους συνεργάζονταν. Η σχέση αυτή θεωρείτο 
απόλυτα νόμιμη και φυσιολογική και κατεχωρείτο στον τύπο. Τα επιτυχημένα φαρμα-
κεία ήσαν τα στέκια πολλών γιατρών, όπως και οι επιτυχημένοι ιατροί είχαν τρόπον τινά 
«συστεγαζόμενα» ιατρεία σε πολλά φαρμακεία. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις 
και από τη Δυτική Ευρώπη, την Ελλάδα, αλλά και από τον Ελληνικό ιατρικό χώρο της 
Κωνσταντινούπολης. Εννοείται πως τα συνταγογραφούμενα φάρμακα αγοράζονταν 
επιτόπου από τον καραδοκούντα φαρμακοποιό. Ήδη πάντως από τις αρχές του 19ου 
αιώνα έγιναν προσπάθειες να εξαλειφθούν παρόμοιες συνεργασίες. Από το δίτομο 
έργο «Εγκόλπιον Ιατρών» του Διονυσίου Πύρρου (θετταλού) που εκδίδεται στο Ναύ-
πλιο το 1831 διαβάζουμε ένα απόσπασμα που αφορά στην ιδιοτελή συνεργασία ιατρών 
και φαρμακοποιών «Μερικοί ιατροί πάλιν, συμφωνήσαντες με τους φαρμακοποιούς να 
εκδύσωσι τους δυστυχείς πάσχοντες, γράφουσι και άλλα σημεία και τέρατα, δηλαδή 
τρίγωνα, τετράγωνα, ή και πολύγωνα και μάλιστα με διαφορετικές λέξεις, λέγοντες και 
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από το ειδικόν μου ιατρικόν, ή από το βασιλικόν, κ.τ.λ. Οι φαρμακοποιοί δε υποχρεωμένοι 
από αυτούς, αφού πληρώνονται πολλά καλά, παίρνουσι και δια το ιατρικόν του ιατρού 
εκείνου το διπλούν ή τριπλούν και ούτω θανατώνουσι τον άρρωστον εκείνον ταχύτερον…».5 
Σε προηγούμενη εργασία μας, αναφερόμαστε σε παρέμβαση του γνωστού ιατρού της 
Πάτρας, του Αναστασίου Τραμπαδώρου, σε συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 
το 1894 και η οποία δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό της εποχής «γαληνός». Στην 
ομιλία του αυτή λοιπόν, ενώπιον της συνέλευσης του Ιατρικού Συλλόγου, υπερασπίζεται 
με σθένος το δικαίωμα των ιατρών στην παρασκευή και χορήγηση των φαρμακευτικών 
σκευασμάτων στους ασθενείς. Αρνείται το ρόλο των φαρμακοποιών και των βοηθών τους 
στην εκτέλεση των ιατρικών συνταγών, καταγγέλλοντας αυθαιρεσίες τους στη διαδικασία 
παρασκευής των φαρμάκων, όπως και στη διάθεσή τους στους ασθενείς. Είναι μάλιστα, 
χαρακτηριστικά τα λόγια του: «…ο ιατρός συνήθως ουδέν άλλο πράττει ή να αναγράφει 
συνταγές ων την ακριβήν εκτέλεσιν ενεπιστεύθη η πολιτεία εις ανθρώπους ξένους προς την 
ιατρικήν, εις τους φαρμακοποιούς, μη έχοντας και πάντα το άμεσο συμφέρον να δείκνυ-
νται δουλικοί υπηρέται προς ταύτην, ωρίσθησαν, ναι, έλεγχοι και ενομοθετήθησαν νόμοι 
ειδικοί προς υπεράσπισιν της ιατρικής από της αμάθειας είτε της ασυνειδησίας είτε της 
προς εμπορείαν και κερδοσκοπείαν τάσεως των φαρμακοποιών, αλλ’ οι νόμοι ούτοι προ 
πάντων παρ ημίν, εν Ελλάδι κείνται απλώς γεγραμμένοι εν τω χάρτη». Η πολυφαρμακία 
τον απασχολεί επίσης, χαρακτηρίζοντας την πληθώρα των σκευασμάτων «φαρμακευτικό 
κυκεώνα πολύμορφο και ακατέργαστο», τα οποία το μόνο που εξυπηρετούν είναι και πάλι, 
κατά την άποψή του, το κέρδος των φαρμακοποιών…τα διάφορα specialites, ποικίλαι 
άλλαι φαρμακευτικαί συνθέσεις και όσα ειδικά φάρμακα, εν ούκ έστιν αριθμός, αυταί 
όλας ούν μυριάδες των φαρμάκων δεν έχουσι προφανώς κύρος ιαματικών μέσων, αλλ 
εξήχθησαν εκ της σοφής κεφαλής των φαρμακοποιών και της αγνής αυτών καρδίας ως 
αντικείμενα κερδοσκοπείας και εμπορείας…» Τελειώνει δε την ομιλία του, προτρέποντας 
τους ιατρούς να εναντιωθούν στο «καθεστώς», όπως το ονομάζει, των φαρμακοποιών και 
να αναλάβουν μόνοι τους την παρασκευή και τη διάθεση των απαραίτητων φαρμάκων 
στους ασθενείς. «Φρονώ ότι πρέπει να νομιμοποιηθεί και εγκαθιδρυθεί το δίκαιον και το 
αληθές, δηλονότι να παρασκευάζη αυτός ο ιατρός τα φάρμακα και να χορηγή ταύτα ιδίας 
χερσίν.»6 Ήδη όμως φθάνουμε στον εικοστό αιώνα. 

Εικοστός αιώνας

Οι σχέσεις ιατρών-φαρμακοποιών βαδίζουν την πεπατημένη. Η εκρηκτική αύξηση των 
κερδών των φαρμακοβιομηχανιών, απότοκος της προόδου της επιστήμης αλλά και της 
σωματολατρείας που χαρακτήρισε τον αιώνα, εισάγει επιπλέον νέα πρότυπα συνεργασίας 
ιατρών και διακινητών φαρμάκων και προϊόντων της βιοτεχνολογίας. Ειδικές κατηγορίες 
ιατρών, όπως οι χειρουργοί, καρδιολόγοι, ορθοπεδικοί, νεφρολόγοι, οφθαλμίατροι είναι 
κατά κάποιο τρόπο οι «μεταπωλούντες» με ή χωρίς κέρδος υλικά από τον προμηθευτή 
στον ασθενή και την ασφαλιστική του εταιρεία. Αυτό συμβαίνει επειδή ο «πελάτης» δεν 
αγοράζει κατ’ ευθείαν με συνταγή ιατρού, αλλά ο ιατρός συνταγογραφεί, παραλαμβάνει 
για λογαριασμό του ασθενούς και τοποθετεί το προϊόν στον πελάτη. Η πρακτική αυτή 
κατά κάποιον τρόπο «νομιμοποιείται» επειδή οι συγκεκριμένοι ασθενείς πάσχουν από 
σοβαρές παθήσεις και δεν γεννάται αμφιβολία πως έχουν ανάγκη τα χρησιμοποιούμενα 
προϊόντα. Κανείς ορθοπεδικός π.χ. δεν θα προέβαινε σε αρθροπλαστική και αντικατά-
σταση κεφαλής μηριαίου επειδή θα συνεργάζονταν με κάποια εταιρεία κατασκευής 
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αντιστοίχων υλικών. Το ίδιο δεν ισχύει π.χ. για τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών σε κάθε 
περιστατικό γρίπης. Εκτός όμως από τη ραγδαία προώθηση υλικών για τους βαρέως 
πάσχοντες, υπάρχει μια πλημμυρίδα φαρμάκων για τους υγιείς. Όπως έγραψε μια ομά-
δα ιατρών, φαρμακολόγων και δημοσιογράφων στο BMJ “Υπάρχουν πολλά λεφτά όταν 
πείθεις τους υγιείς πως είναι άρρωστοι. Μερικές μορφές της ιατροποίησης της κοινωνίας 
μπορούν καλλίτερα να χαρακτηρισθούν σαν προώθηση της ασθένειας. Διευρύνοντας το 
φάσμα των θεραπευσίμων ασθενειών με το σκοπό να επεκταθούν οι αγορές αυτών που 
πωλούν φάρμακα και θεραπείες. Οι φαρμακευτικές εταιρείες ενεργώς μετέχουν στις 
χορηγίες για τον ορισμό των νόσων και προωθούν αυτούς και στους ιατρούς και στους 
καταναλωτές. Η κοινωνική αντίληψη για την αρρώστια αντικαθίσταται με την εταιρική 
αντίληψη για τη νόσο». 

Εικοστός πρώτος αιώνας

Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθούν οι αλλαγές στο τοπίο των ιατροφαρμακευτικών 
σχέσεων στο αιώνα που ζούμε. Μια τάση όμως γίνεται ήδη εμφανής. Όπως στη δια-
κρατική συνεργασία τα σύνορα καταργούνται, στην πολιτική οι διαχωριστικές γραμμές 
μεταξύ των κομμάτων εξασθενούν, έτσι και στον τομέα που εξετάζουμε τα όρια μεταξύ 
ιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας γίνονται ελαστικά. 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνεται ταχύτατα ο αριθμός των ιατρών που πωλούν οι ίδιοι 
στο ιατρείο τους φάρμακα με κρατική άδεια. Ακόμη και στις Πολιτείες που επιβάλλεται 
ξεχωριστή στέγαση των δραστηριοτήτων, το «ξεχωριστό» καταστρατηγείται με τη στέγα-
ση φαρμακείου και ιατρείου σε δύο διαφορετικά δωμάτια του αυτού διαμερίσματος. Σε 
άλλες περιπτώσεις συστεγασμένα πολυιατρεία, ένας χρησιμότατος θεσμός, περιλαμβά-
νουν και φαρμακεία στο κτίριό τους. Υπάρχει λογική στην πρακτική αυτή. Ο ασθενής δεν 
υποχρεώνεται να πηγαίνει σε φαρμακείο για να προμηθεύεται τα φάρμακα καί παρά την 
τάση των γιατρών να γράφουν περισσότερα φάρμακα όταν τα πωλούν οι ίδιοι, εν τούτοις 
τελικά οι συνταγές αυτές στοιχίζουν λιγότερο, αφού το κέρδος των φαρμακοποιών είναι 
πολύ υψηλό, σε αντίθεση με των γιατρών.7 Οι ασφαλιστικές εταιρείας ήδη ενστερνίζονται 
την ιδέα. Αντιστρόφως, σε πολλά μεγάλα φαρμακεία – κυρίως στη Μεγάλη βρετανία 
– επιτρέπεται να πωλούν χωρίς συνταγή ιατρού πολλά φάρμακα, αφού σε περιπτώσεις 
χρονίων νόσων αλλά και σε ηλικιωμένους οι συνταγές απλώς επαναλαμβάνονται. Μια 
τρίτη κατηγορία μη ιατρών συνταγογραφούντων προέκυψε στις ΗΠΑ με την καθιέρωση 
του επαγγέλματος του «βοηθού Ιατρού» και του «Αυτοαπασχολουμένου Νοσηλευτού». Το 
2003 υπήρχαν εκεί 45.000 άτομα από την πρώτη κατηγορία και 90.000 από τη δεύτερη. 
Όπως συνήθως οι άδειες εδόθηκαν αρχικά για τη συνταγογράφηση υπό την εποπτεία 
ιατρού, αλλά με την άνοδο του επιπέδου των παραϊατρικών επαγγελμάτων και την ομα-
δοποίηση των συνταγών για κατηγορίες νόσων, σε πολλές Πολιτείας οι επαγγελματίες 
αυτοί συναταγογραφούν ανεξάρτητα. Κατόπιν του αυστηρού περιορισμού του χρόνου 
που επιτρέπεται να εφημερεύουν ιατροί στα νοσοκομεία, το κράτος βρήκε διέξοδο με 
το να αναδιαμοιράζει ορισμένα από τα καθήκοντά τους σε μη ιατρούς. 

Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσουν. Ιστορικά, πριν 100 χρόνια όλοι 
περίπου οι ιατροί μπορούσαν να χορηγούν ορισμένα φάρμακα, ενώ τώρα, παρά τις αλ-
λαγές, μόνο το 7% στις ΗΠΑ. βοηθοί Φαρμακοποιοί και άλλα παραϊατρικά επαγγέλματα 
χορηγούσαν φάρμακα σε απομακρυσμένες περιοχές. Η κατοχύρωση των γιατρών σαν 
των μόνων αρμοδίων να συνταγογραφούν τείνει να περιορισθεί σε μια εποχή ελεύθερης 
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αντιμονοπωλιακής αγοράς. γεωγραφικά, επίσης, μόνο στη Δύση οι ιατροί δεν μπορού-
σαν να πωλούν φάρμακα. Στην Κορέα, η μεγαλύτερη πηγή εσόδων των γιατρών είναι η 
πώληση φαρμάκων. Όταν το 2000 η κυβέρνηση προσπάθησε δια νόμου να το απαγο-
ρεύσει εκατοντάδες χιλιάδες γιατροί απήργησαν, επήλθε χάος και μετά έξι ημέρες η 
κυβέρνηση υπεχώρησε. Στην Ιαπωνία και στην Ινδία επίσης οι ιατροί πωλούν φάρμακα. 
Αναγκαστικά πολλά ταμπού υποχωρούν και ένα νέο τοπίο δημιουργείται. Αν σε αυτό 
θα υπάρξουν ηθικοί κανόνες είναι συζητήσιμο. Όπως σχολίαζε ο Benedetto Croce για 
το Constitution του Φρειδερίκου του 2ου της Σικελίας με το οποίο είχαμε ασχοληθεί 
προηγουμένως, «Ας μη νομισθεί πως η κατάσταση στη Κάτω Ιταλία ήταν καλλίτερη από 
την υπόλοιπη χώρα. Κάτι άλλο είναι ο νόμος και κάτι άλλο η πραγματικότητα. Οι νόμοι 
ισχύουν όσο η κοινή γνώμη τους αποδέχεται ή τους απορρίπτει.»8 Ας αναλογισθούμε 
μόνο τι απέγιναν οι νόμοι στην Ελλάδα για το Προγαμιαίο Πιστοποιητικό Υγείας, την 
απαγόρευση των Πανεπιστημιακών να εξασκούν ιδιωτική ιατρική, την απαγόρευση από 
το ΕΣΥ να ιδρύονται νέες κλινικές, τον θεσμό του Κλινικού Καθηγητού και άλλα ηχηρά, 
καλών προθέσεων αλλά που σκόνταψαν είτε σε οργανωμένα συμφέροντα είτε στη 
απροθυμία της κοινωνίας να τα υιοθετήσει. 

Τελικά, το ηθικό στοιχείο στις σχέσεις ιατρών και φαρμάκου, αλλά και γενικότερα της 
άσκησης της ιατρικής, δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς. Όπως έγραψε και ο Javier 
Card. Lozano Barragán στο άρθρο του «Profile of a Catholic Teacher of Medicine”: H 
Ιατρική ευρίσκεται πέραν του νόμου, στη σφαίρα της Ηθικής. Αυτό δεν σημαίνει πως θα 
αγνοούνται οι νόμοι. Ηθική χωρίς νόμο θα ήταν απλώς γενικές αρχές χωρίς εφαρμογή. 
Αλλά και νόμος χωρίς ουσιαστική ηθική θα ήταν αυταρχισμός που θα βασίζονταν σε 
επονείδιστα συμφέροντα»9
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οι επιστημονικές, κοινωνικές  
και οικονομικές διαστάσεις 
της έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων

Γ.Β. Σιβολαπένκο

Σήμερα ως φάρμακο ορίζεται οτιδήποτε προορίζεται για χρήση με σκοπό να δια-
γνώσει, να αντιμετωπίσει, να θεραπεύσει, να προλάβει, να μετριάσει τα συμπτώματα 
ασθενειών σε ανθρώπους ή ζώα, ή έχει σκοπό να επιδράσει στη δομή ή στις λειτουργίες 
του οργανισμού ανθρώπων ή ζώων1. Επιπλέον, φάρμακο είναι εκείνο που λαμβάνει άδεια 
κυκλοφορίας σε τυποποιημένη μορφή, αφού προηγουμένως έχει διασφαλισθεί η ποιό-
τητα, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά του. Κανένα φάρμακο δεν είναι απολύτως 
ασφαλές και πάντα υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Εν τούτοις, 
κατά τη διαδικασία ελέγχου της αίτησης για άδεια κυκλοφορίας, εξετάζεται κατά πόσον 
τα οφέλη υπερισχύουν των κινδύνων. Ο έλεγχος και η έγκριση δίνονται από αρμόδιες 
ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες για τις μεν ΗΠΑ είναι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρ-
μάκων (Food & Drug Administration, FDA), για τη δε Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ΕΜΕΑ 
(European Agency for the Evaluation of Medicinal Products), καθώς και οι κατά τόπους 
Εθνικές Αρχές (π.χ. ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ΕΟΦ, για την Ελλάδα) ανάλογα 
με τη διαδικασία αξιολόγησης (κεντρική, αμοιβαίας αναγνώρισης, αποκεντρωμένη, 
εθνική). Ο έλεγχος που προηγείται της άδειας κυκλοφορίας, περιλαμβάνει λεπτομερή 
εξέταση όλων των επιστημονικών δεδομένων και συμπερασμάτων που απορρέουν από 
την έρευνα και ανάπτυξη του νέου φαρμάκου. για αυτό το λόγο, το χρονικό διάστημα 
που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές για την επιθεώρηση όλων των στοιχείων, την 
εξαγωγή συμπερασμάτων και την τελική έγκριση, είναι κατά μέσο όρο 15 μήνες τόσο 
από το FDA όσο και το EMEA2, αν και κάθε χρόνο παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις 
ανάλογα με το φάρμακο, τη θεραπευτική κατηγορία, την προέλευση (προϊόν βιοτε-
χνολογίας ή όχι) ή το καθεστώς επιθεώρησης («ορφανό» φάρμακο, επιθεώρηση κατά 
προτεραιότητα, κ.αλ.)2.

Τα τελευταία 50 χρόνια υπήρξε μία τεράστια πρόοδος στο τομέα της υγείας, τόσο 
στην κατανόηση όσο και στη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση πολλών ασθε-
νειών. Μολαταύτα, η εκτεταμένη γνώση πάνω στην επιδημιολογία, παθοφυσιολογία, 
(βιο)χημεία, βιοτεχνολογία, μέχρι και η αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώ-
ματος, δεν έχουν αποτελέσει ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την επίλυση όλων των 
παθολογικών καταστάσεων. 
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Η διαδικασία της φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης, δηλαδή η διαδρομή από 
τη βασική ιδέα μέχρι τη κλινική χρήση ενός φαρμάκου, αποτελείται από 3 στάδια:  
α) ανακάλυψη, σχεδιασμός, σύνθεση και προκλινική έρευνα, β) κλινική έρευνα (Φάσεις 
Ι, ΙΙ & ΙΙΙ), και γ) περίοδος επιθεώρησης και έγκρισης κυκλοφορίας3 (Εικ. 1). Σήμερα, 
πάνω από 7.600 νέα φάρμακα βρίσκονται υπό έρευνα και ανάπτυξη παγκοσμίως τόσο 
από τη φαρμακοβιομηχανία όσο και από ερευνητικά κέντρα. Ο αριθμός αυτός είναι 
σημαντικά μεγαλύτερος από ότι πριν 5 ή 10 χρόνια (6.200 και 5.800 αντίστοιχα), παρότι 
η τελευταία τριετία 2004-2006 χαρακτηρίστηκε από στασιμότητα στον αριθμό των υπό 
έρευνα νέων φαρμάκων4. Ενδεικτικά, το 2007, οι τρεις πρώτες φαρμακευτικές εταιρείες 
με τα περισσότερα φάρμακα υπό έρευνα και ανάπτυξη ήταν οι GSK, Pfizer και Novartis, 
με 202, 179 και 172 νέα φάρμακα αντίστοιχα4.

Το 70% των φαρμάκων αναπτύσσεται σήμερα με συμβατική τεχνολογία, ενώ το 30% 
με τη βοήθεια της βιοτεχνολογίας. Στη κατηγορία των κλασικών χημικών μορίων, η έρευνα 
επικεντρώνεται σήμερα κυρίως στην ογκολογία, στο γαστρεντερικό σύστημα, στις λοι-
μώξεις, στην καρδιολογία και στο ΚΝΣ3,4,5,6 (Εικ. 2). Στην κατηγορία των βιοτεχνολoγικών 
προϊόντων, τα μονοκλωνικά αντισώματα, τα εμβόλια και τα προϊόντα ανασυνδιασμένου 
DNA κατέχουν τις πρώτες θέσεις6.

Ο αριθμός των νέων φαρμάκων κατά τις φάσεις Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της κλινικής έρευνας πα-
ρουσίασε το 2007 αύξηση 17,4%, 7,4% και 4,6% αντίστοιχα, σε σχέση με το 20064. Ο 
αριθμός των κλινικών μελετών σημείωσε σημαντική αύξηση το 2007, σε σχέση με τη 
τελευταία 3ετία, της τάξης του 35% τόσο σε μικρά (χημικά) μόρια όσο και σε προϊόντα 
βιοτεχνολογίας7. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ πριν 5 χρόνια το ποσοστό 
των κλινικών μελετών φάσεως Ι αποτελούσε το 24% του συνόλου των κλινικών μελετών, 
σήμερα το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στο 37%. Αντιθέτως, μείωση σημείωσε το ποσοστό 
των φάσεων ΙΙ, από 47% στο 39%, και των φάσεων ΙΙΙ, από 29% σε 24% του συνόλου 
αντίστοιχα8. Επιπλέον, ο συνολικός αριθμός των υπό έρευνα φαρμάκων στη φάση της 
προκλινικής έρευνας εμφανίζει το 2007 μία κάμψη της τάξης του -4,3% σε σχέση με το 
2006, γεγονός που επιτείνει τον πτωτικό αριθμό της τελευταίας τριετίας 2005-20074. 

Σήμερα εκτιμάται ότι το στάδιο της προκλινικής έρευνας για ένα νέο φάρμακο δι-

Εικ. 1. Η διαδικασία της φαρμακευτικής έρευνας & ανάπτυξης (www.cmr.org)
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αρκεί κατά μέσο όρο 5,3 έτη, το στάδιο της κλινικής έρευνας 5,8 έτη και το στάδιο της 
αξιολόγησης και έγκρισης 1,4 έτη3 (Εικ. 1). H διάρκεια ανάπτυξης δεν διαφέρει ιδιαίτερα 
ανάμεσα σε κλασικά χημικά μόρια και μοντέρνα προϊόντα βιοτεχνολογίας, αν και στα 
τελευταία οι φάσεις Ι και ΙΙ είναι γενικά μακρύτερης διάρκειας9. Κατά το στάδιο της 
κλινικής έρευνας, οι φάσεις ΙΙΙ έχουν τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια2,9, ο δε χρόνος 
αναλώνεται κυρίως στην επιλογή των κέντρων, 12%, στην ένταξη ασθενών, 29%, και στην 
περίοδο θεραπείας, 17% του συνολικού χρόνου της μελέτης αντίστοιχα10. Σε σχέση με τη 
θεραπευτική κατηγορία, τα φάρμακα για το ΚΝΣ και τα αντινεοπλασματικά απαιτούν πε-
ρισσότερο χρόνο ανάπτυξης, σε σχέση με φάρμακα άλλων θεραπευτικών κατηγοριών11. 
Στο σύνολό της, η διάρκεια έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων δεν έχει αλλάξει 
ιδιαίτερα τη τελευταία 10-ετία, και κυμαίνεται γύρω στα 12 έτη3,7,12 (Εικ. 1).

Η δαπάνη για φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη αυξάνεται κατά μέσο όρο 10% 
ετησίως και έχει διπλασιασθεί κατά την τελευταία δεκαετία. Εκτιμάται ότι τα επόμενα 
χρόνια θα συνεχισθεί η ανοδική πορεία της δαπάνης για έρευνα. Το 2007, η φαρμα-
κευτική βιομηχανία επένδυσε περισσότερο από 70 δις δολάρια για την ανακάλυψη και 
ανάπτυξη φαρμάκων3 (Εικ. 3), επενδύοντας 12-20% του κύκλου εργασιών της σε νέα 
προϊόντα2. Σήμερα, 5 από τις πρώτες 20 σε δαπάνες για την έρευνα βιομηχανίες παγκο-
σμίως είναι φαρμακευτικές2. Οι κατηγορίες στις οποίες γίνεται η υψηλότερη επένδυση 
είναι το ΚΝΣ, η ογκολογία, η καρδιολογία και το γαστρεντερικό σύστημα3 (Εικ. 2), το 
μεγαλύτερο ποσοστό δαπάνης δε καταναλώνεται στη κλινική έρευνα2,3. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι περίπου το 90% της φαρμακευτικής έρευνας (και της δαπάνης) 
επιτελείται στις ΗΠΑ και στην ΕΕ2,3.

Το ποσοστό των νέων φαρμάκων που περνάνε με επιτυχία τα στάδια της ανάπτυξης 
είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Υπολογίζεται ότι μόλις σε 10 από κάθε 10.000 νέα δραστικά 
μόρια, που ερευνώνται προκλινικά, φτάνουμε στη φάση της κλινικής ανάπτυξης. Κάθε 

Εικ. 2. Κατανομή φαρμακευτικής έρευνας & ανάπτυξης ανά θεραπευτική κατηγορία. (www.cmr.org)
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Εικ. 3. Παγκόσμια δαπάνη για φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη (www.cmr.org)

νέο φάρμακο που βρίσκεται σε κλινικές μελέτες έχει περίπου 10% πιθανότητες να λάβει 
τελικά άδεια κυκλοφορίας3 (Εικ. 1). Κατά μέσο όρο, μόνο το 20% των υπό δοκιμή φαρ-
μάκων που εισέρχονται σε φάση Ι φτάνουν με επιτυχία στη φάση ΙΙΙ13.

Αναμφίβολα, η επένδυση των εταιρειών στη φαρμακευτική έρευνα αυξάνεται με γοργό 
ρυθμό ετησίως3,14 (Εικ. 3), καταδεικνύοντας ότι, παρά τις επιστημονικές επιτυχίες και τις 
ανακαλύψεις, υπάρχει μία συνεχής ανάγκη για νέα φάρμακα και ολοένα αυξανόμενο 
ανθρώπινο και οικονομικό κεφάλαιο στην ιατρική έρευνα. Ενώ ο συνολικά απαιτούμενος 
χρόνος ανάπτυξης για νέα φάρμακα φαίνεται να έχει παραμείνει σταθερός κατά τη 
τελευταία δεκαετία, εν τούτοις το κόστος της έρευνας έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Έτσι 
εξηγείται το γεγονός ότι το εκτιμώμενο κόστος ενός νέου φαρμάκου προσεγγίζει σήμερα 
το 1 δις δολάρια, ενώ ήταν στο ήμισυ 10 χρόνια νωρίτερα2,15,16. Επίσης, το ποσοστό επι-
τυχούς κατάληξης της έρευνας, δηλαδή φαρμάκου με έγκριση κυκλοφορίας, παραμένει 
ιδιαίτερα χαμηλό2,3. Παρά την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την εξέλιξη στην ιατρική 
επιστήμη, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση του αριθμού των νέων δραστικών 
συστατικών που είναι διαθέσιμα για κλινική χρήση2,3.

Συμπερασματικά, σήμερα συνεχίζεται η τάση των τελευταίων ετών προς αύξηση του 
κόστους της έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων, αντιθέτως η απόδοση, δηλαδή ο 
αριθμός νέων φαρμάκων σε κυκλοφορία, μειώνεται3 (Εικ. 4). Ενώ ο χρόνος ανάπτυξης 
των φαρμάκων παραμένει ο ίδιος κατά τη τελευταία δεκαετία, οι διαδικασίες έχουν γίνει 
πιο πολύπλοκες και πιο ακριβές3,17 (Εικ. 4). Παρά το γεγονός ότι τα εργαλεία για την 
έρευνα που διαθέτει σήμερα η επιστημονική κοινότητα είναι σημαντικά περισσότερα απ’ 
ότι παλαιότερα, εν τούτοις οι πιθανότητες επιτυχούς ανάπτυξης ενός νέου φαρμάκου 
παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές2,3 (Εικ. 4). Οι φαρμακευτικές εταιρείες, στην προσπάθειά 
τους να εμπλουτισθούν με νέα προϊόντα, αγοράζουν (license in) νέα δραστικά συστατικά 
από μικρότερες εταιρείες, με δαπάνες που επηρεάζουν αυξάνουν σημαντικά το συνολικό 
κόστος ανάπτυξης του νέου φαρμάκου18,19,20. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα, το 
κόστος των νέων φαρμάκων, τόσο για τον καταναλωτή όσο και για το σύστημα υγείας, 
να αυξάνεται ετησίως, κάτι που φαίνεται και από τις πωλήσεις των φαρμάκων οι οποί-
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ες έχουν διπλασιασθεί τη τελευταία δεκαετία2,3 (Εικ. 5). Η κατάσταση δεν φαίνεται να 
αλλάζει μεσοπρόθεσμα, και το χειρότερο είναι ότι αυτή η αυξημένη δαπάνη επηρεάζει 
βασικά το Δυτικό κόσμο (ΗΠΑ και ΕΕ). Σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές γίνεται η 
έρευνα, πάνω στην επιδημιολογία αυτών των χωρών και με μοναδικό λήπτη των πολίτη 
αυτών των περιοχών διότι, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, μόνο εκείνος είχε τη δυνατότητα 
να ανταποκριθεί οικονομικά στις νέες θεραπείες2.

Το διαφαινόμενο αδιέξοδο, το οποίο ξεκινάει από τις αυξανόμενες ιατρικές ανάγκες 
(medical needs), το μεγαλύτερο κόστος της φαρμακευτικής έρευνας και το μεγάλο 
ποσοστό αποτυχίας, και καταλήγει στο αυξανόμενο κόστος της φαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης θα πρέπει να αντιμετωπισθεί συλλογικά, ρεαλιστικά και έγκαιρα, τόσο από 
τις ίδιες τις φαρμακευτικές εταιρείες, όσο και από τα εθνικά συστήματα υγείας σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Εικ. 4. Δαπάνη φαρμακευτικής έρευνας & ανάπτυξης, χρόνος ανάπτυξης, αριθμός νεών μορίων και συνολικές 
πωλήσεις παγκοσμίως (www.cmr.org)

Εικ. 5. Φαρμακευτική αγορά παγκοσμίως (www.cmr.org)
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Στην πολύπλοκη και ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία της φαρμακευτικής έρευνας και 
ανάπτυξης, η συμμετοχή και η παραγωγικότητα της Ελλάδας είναι μη υπολογίσιμη. Η 
αναποτελεσματικότητα της Ελλάδας να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της και 
το εντός και εκτός συνόρων έμψυχο υλικό της έχει σαν αποτέλεσμα την περιορισμένη 
αποκομιδή οφέλους από τη φαρμακευτική έρευνα. Ενώ η φαρμακευτική αγορά στην 
Ελλάδα έχει σήμερα ξεπεράσει τα 6 δις € και αυξάνεται με ρυθμό άνω του 5% ετησίως, 
αντιστοιχώντας σε περίπου 0,8% της παγκόσμιας αγοράς3,21 (Εικ. 5), οι πολυεθνικές 
φαρμακευτικές εταιρείες δεν επιστρέφουν το αντίστοιχο ποσοστό 12-20% που κατά 
μέσο όρο επαναεπενδύουν παγκοσμίως στη φαρμακευτική έρευνα2,22, πιθανώς διότι δεν 
έχουν πεισθεί από ή δεν γνωρίζουν τις ερευνητικές δυνατότητες του Ελληνικού ερευ-
νητικού δυναμικού. Οι Ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, μετά τη φάση συρρίκνωσης 
των τελευταίων δεκαετιών, επικεντρώνονται στον εμπορικό τομέα ή/και στην παραγωγή 
γενόσημων φαρμάκων, τα δε ερευνητικά τους σχέδια είναι πολύ περιορισμένα. Τέλος, 
η αναμφισβήτητη ποιότητα της έρευνας του Ελληνικού ακαδημαϊκού χώρου και των άλ-
λων ερευνητικών ιδρυμάτων, η οποία αποδεικνύεται από τις εκτεταμένες επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, δεν έχει καταφέρει να βρει διέξοδο στην εφαρμογή και στη βιομηχανική 
παραγωγή. 

Εκτιμάται ότι αν η Ελληνική Πολιτεία αποφασίσει να επέμβει στρατηγικά και να εν-
δυναμώσει τη φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη, είτε ενθαρρύνοντας εγχώριες εται-
ρείες είτε προσελκύοντας την έρευνα πολυεθνικών εταιρειών, ιδιαίτερα στον τομέα της 
κλινικής έρευνας, πιθανώς αυτό να αποτελέσει και το μοναδικό «αντισταθμιστικό» μέτρο 
στην ολοένα αυξανόμενη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία θα οδηγήσει συντομότερα σε 
αδιέξοδο «εύθραυστα» συστήματα υγείας, όπως το Ελληνικό.
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σύγχρονες Δεοντολογικές  
Προσεγγίσεις στην Έρευνα 

Μιράντα Χ. Σιούτη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Επιστήμη και την Έρευνα, στις πρόσφατες εξαγγελίες 
του 7ου προγραμματικού πλαισίου, στοχεύει 

στην εξασφάλιση συμμόρφωσης με όλες τις θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές, σε 
όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται κάτω από ένα συγκεκριμένο 
προγραμματικό πλαίσιο.

Η δεοντολογία βελτιώνει την ποιότητα με την απαρχής εισαγωγή δεοντολογικών κα-
νόνων αν και είναι συχνά δυσνόητη από τους ερευνητές διότι σχετίζεται με νομοθεσίες, 
κανόνες, εγκυκλίους και λοιπές νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αναπτύξει μια προοπτική περιγραφής δεο-
ντολογικών διαδικασιών ελπίζοντας στην ευκαιρία ανακάλυψης της σχέσης δεοντολογίας 
- έρευνας. 

Η δεοντολογία εξαρτάται τόσο από το δεοντολογικό πλαίσιο, όσο και από τη δεο-
ντολογική συνέπεια και ευαισθησία. Η φήμη, για παράδειγμα, του ερευνητικού κέντρου 
δεν αρκεί για να εξαιρεθούν στοιχεία όπως το ιστορικό, τα προσωπικά δεδομένα, του 
συμμετέχοντος, κ.ά. Οι ερευνητές πρέπει να συνυπολογίζουν τη σχέση οφέλους/κινδύνου 
σε κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, όχι μόνο με τους όρους της επιστημονικής προόδου 
(δημοσιεύσεις,πρωτότυπες εργασίες κ.λ.π.) αλλά και με τους όρους της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας όπως π.χ.της επίδρασης στην καλλιέργεια και την κοινωνία. Είναι ένα 
μέτρο τιμιότητας και σαφήνειας που διαφαίνεται στις προθέσεις των δεοντολογικών 
ομάδων που ασχολούνται με την έρευνα. Εξάλλου, μετά τον Κώδικα της Νυρεμβέργης 
όπου περιγράφηκε για πρώτη φορά η εθελοντική συμμετοχή, αρκετές διακηρύξεις (του 
Ελσίνκι, του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της UNESCO, της 
Π.Ο.Υ.) εδραιώνουν την έννοια της Δεοντολογίας στην Έρευνα. Καμία παρότρυνση δεν 
νοείται, προκειμένου να δικαιολογήσει τη συμμετοχή σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα. 

Η νομική βάση των δεοντολογικών απόψεων έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή το πλαίσιο 
των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε κοινή βάση αξιών οι οποίες 
καθορίζονται από τις θεμελιώδεις αρχές του Ευρωπαϊκού καταστατικού χάρτη. Αυτές 
οι αρχές περιλαμβάνουν τόσο την αναγκαιότητα να επιβεβαιώσουν την ελευθερία της 
έρευνας,όσο και την αναγκαιότητα να εργασθούν προς το συμφέρον των ατόμων που 
πρόκειται να συμμετάσχουν στην έρευνα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό καταστατικό 
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χάρτη των θεμελιωδών αρχών οι συμμετέχοντες πρέπει να γίνονται αποδεκτοί με τον 
απαιτούμενο σεβασμό αφενός μεν για τη σωματική και πνευματική τους κατάσταση, 
αφετέρου δε για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Σημειώνουμε ότι 
στους τομείς της Ιατρικής και βιολογίας πρέπει να γίνεται ιδιαίτερα σεβαστή η ελευ-
θερία της πληροφορημένης συγκατάθεσης του συμμετέχοντος, σύμφωνα με όλες τις 
νομικές διαδικασίες. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να επεξεργάζονται με ανιδιοτέλεια για 
εξειδικευμένους σκοπούς και στη βάση του σκεπτικού που αφορά τον συμμετέχοντα.

Είναι αναφαίρετο δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα που αφορούν τον συμμε-
τέχοντα, καθώς και το δικαίωμα να τα διορθώσει. 

Η διαπίστωση της συμμόρφωσης προς αυτούς τους κανόνες θα ελέγχεται από ανε-
ξάρτητη αρχή. Οι δεοντολογικές ομάδες επανεξέτασης ερευνητικών προγραμμάτων 
στην Ε.Ε. συνίστανται από ειδικούς σε διάφορους τομείς, όπως νομικής, κοινωνιολογίας, 
φιλοσοφίας και δεοντολογίας, ψυχολογίας, πληροφορικής, ιατρικής, μοριακής βιολογί-
ας και κτηνιατρικής. Επίσης,μπορεί να είναι προσκεκλημένοι πολιτικοί παράγοντες και 
αντιπρόσωποι των ασθενών.

Οι ανωτέρω ειδικοί είναι ισότιμοι με τους επιστημονικούς αξιολογητές στην Ε.Ε. και 
υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένων και αυτών της εμπιστευτικό-
τητας και της σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι εν λόγω ομάδες είναι πολυπαραγοντικές και πολυτομεακές. 
Σε γενικές γραμμές, η βιοηθική και οι επιστήμες της ιατρικής και υγείας αντιπροσω-

πεύονται σε μεγαλύτερα ποσοστά από τις ανθρωπιστικές και τεχνολογικές επιστήμες. 
Επίσης το 45% προέρχεται από τους τομείς της βιοϊατρικής και γενετικής.
γίνονται μόνιμες προσπάθειες για όσο το δυνατόν από περισσότερες χώρες της Ε.Ε. 

ένταξης ατόμων σ’αυτές τις δεοντολογικές ομάδες.
Υπάρχει σημαντική εκπροσώπευση μεγάλων και ισχυρών Κρατών-Μελών όπως γερμα-

νία, Αγγλία και γαλία. Έχει αυξηθεί όμως σημαντικά και η συμμετοχή νέων Κρατών-Μελών 
της Ε.Ε.(Εστονία, Πολωνία, Μάλτα, Ρουμανία). Υπάρχει επίσης σταθερή εκπροσώπιση 
των μικρών Κρατών-Μελών, όπως του βελγίου, της Ιρλανδίας και της Σουηδίας.

Κατά την επανεξέταση και αναθεώρηση των δεοντολογικών θεμάτων,ετέθησαν δι-
λήμματα, όπως κατά πόσον εφαρμόζονται οι σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες και διεθνείς 
συνθήκες, κατά πόσον ζητείται η αποδοχή των ΕΕΔ, κατά πόσον υπάρχει ισορροπία 
μεταξύ των ερευνητικών σκοπών και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν. 

Τα κοινά προβλήματα που σχετίζονται με τη δεοντολογία στην έρευνα σχετίζονται με 
την έλλειψη συνέπειας, τις παραλήψεις στην περιγραφή ασφαλιστικής κάλυψης, στην 
αποφυγή πληροφόρησης κατά τη διαχείρηση επιπρόσθετων ευρημάτων, στην αποφυγή 
πληροφόρησης τυχόν κινήτρων (οικονομικών κ.α.). Επίσης, στην παράλειψη περιγραφής 
πραγματικού και αμέσου οφέλους, σε θέματα σχετιζόμενα με παιδιά. Τέλος, η αποτυχία 
περιγραφής της αιτιολόγησης να συμπεριληφθούν στα εν λόγω προγράμματα οι ανα-
πτυσόμενες χώρες και εάν τα τελικά οφέλη θα φθάσουν σ’αυτές τις χώρες. 

Ακολουθεί η διαδικασία αναθεώρησης ηθικών θεμάτων και η εφαρμογή της Ευρω-
παϊκής Οδηγίας 95/46/ΕC για την προστασία των συμμετεχόντων. 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αναφέρεται στην εξελισσόμενη σχέση 
μεταξύ των τεχνολογικών ευκαιριών και του νομίμου δικαιώματος στη μυστικότητα, 
συλλογή, και γενικώς διαχείρηση των στοιχείων. 

Οι πλέον κοινές πηγές των στοιχείων που επηρρεάζονται από δεδομένα προσωπικών 
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θεμάτων είναι οι πληροφορίες για θέματα υγείας, τα ποινικά αδικήματα, οι πληροφορίες 
για τα οικονομικά θέματα, οι γενετικές πληροφορίες, οι πληροφορίες εντοπιότητος και 
οι πολιτισμικές πληροφορίες. 

Συμπερασματικά, το ηθικό δίδαγμα και ο τελικός στόχος για τους Ερευνητές είναι: 
η συνύπαρξη κοινού οράματος Δεοντολογίας και Έρευνας.
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Η σχέση του γιατρού με τα φάρμακα  
από την εποχη του Ιπποκρατη  
έως σήμερα  
σύγχρονη εποχή – Κλινικές μελέτες

Π.Ν. Ζηρογιάννης, Σιμ. Προβατοπούλου

“Knowing is not enough; we must apply
Willing is not enough; we must do.”

 “Goethe”

ΕΙσαΓωΓΗ 

Είναι γνωστό ότι η σχέση γιατρού-Ασθενούς προσδιορίζεται με σαφήνεια στον όρκο 
του Ιπποκράτη, ενώ η δημοσίευση των Αρχών της Ιατρικής Ηθικής το 1980 από την 
Αμερικανική Ιατρική Εταιρία (ΑΜΑ) τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της σχέσης τους.

Η Ιατρική, ως λειτούργημα, στο βασικό της πυρήνα εμπεριέχει έναν ηθικό νόμο, ο 
οποίος εκφράζει ένα σύμφωνο εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού- Ασθενούς. Αυτό το σύμ-
φωνο υποχρεώνει το γιατρό να είναι επαρκής και ικανός και να χρησιμοποιεί αυτήν την 
ικανότητά του προς όφελος του ασθενούς. Ο γιατρός, συνεπώς, είναι υποχρεωμένος 
να λειτουργεί, πνευματικά και ηθικά, ως σύμβουλος του ασθενούς, ανεξάρτητα από 
κάθε εξωτερική επίδραση.

Στην ανασκόπηση αυτή θα αναφερθεί η σχέση του γιατρού με τα φάρμακα, όπως 
εκφράζεται στη σύγχρονη εποχή μέσα από τις κλινικές μελέτες, οι οποίες, στο μεγα-
λύτερο ποσοστό τους επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές εταιρίες (ΦΕ). Συχνά, η 
σχέση του γιατρού με τις ΦΕ και τη χρήση των φαρμάκων διαμορφώνει και το στενό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο δοκιμάζεται η σχέση γιατρού- Ασθενούς.

ΙσΤοΡΙΚΗ αΝαΔΡοΜΗ

Στη διαχρονική πορεία της Ιατρικής, από την εποχή του Ιπποκράτη μέχρι τα μέσα 
του 20ού αιώνα, οι διαπροσωπικές σχέσεις γιατρού- Ασθενούς ουσιαστικά δεν πα-
ρουσίασαν σημαντικές αλλαγές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ιπποκρατική, αλλά 
και η μετέπειτα Ιατρική, ήταν απλή στην εφαρμογή της, σχετικά ασφαλής και φθηνή. 
Οι γιατροί απολάμβαναν εκτίμηση από τους ασθενείς δυσανάλογα μεγάλη, σε σχέση 
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με την αναμενόμενη θεραπευτική αποτελεσματικότητά τους. Οι αποφάσεις τους ήταν 
καθοριστικές και η συμπεριφορά τους πατερναλιστική. 

Παράλληλα, η διαχρονική εξέλιξη της διαγνωστικής και θεραπευτικής ιατρικής σκέ-
ψης πέρασε από πολλά στάδια, κάθε ένα από τα οποία είχε τα δικά του χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα. για παράδειγμα, πριν από δυο γενεές, οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες 
διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδείξεις, στην ιατρική πράξη, προέρχονταν από την 
προσωπική εμπειρία των αρχαιότερων γιατρών, ενώ πριν από μία γενεά, οι ενδείξεις 
ήταν αποτέλεσμα συναίνεσης μερικών από τους αρχαιότερους γιατρούς.

Σταδιακά, οι σχέσεις γιατρού- Ασθενούς, αλλά και η διαγνωστική και θεραπευτική 
σκέψη, άλλαξαν ριζικά. Η σύγχρονη Ιατρική είναι σύνθετη στην εφαρμογή της, σημαντικά 
πιο αποτελεσματική, δυνητικά πιο επικίνδυνη και ασφαλώς πολύ πιο ακριβή.

Σήμερα, αυτό το συμβόλαιο εμπιστοσύνης φαίνεται ότι κλονίζεται, καθώς ο γιατρός 
δέχεται (ενίοτε χωρίς να ανθίσταται) τις “ενημερωτικές πιέσεις” των ΦΕ για την επιλεκτική 
συνταγογράφηση των φαρμάκων τους.1-4

Αναμφισβήτητα, δεν υπάρχουν προφήτες που μπορούν να προβλέψουν το μέλλον. 
Οι σύγχρονοι όμως θιασώτες της Ιπποκρατικής Ηθικής, οι οποίοι, όπως λένε οι ποιητές, 
έχουν «πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής τους», γνωρίζουν την κοινωνι-
κο-ιατρική πραγματικότητα της εποχής τους. Μια πραγματικότητα που έχει απομακρύνει 
το νέο γιατρό από τις Ιπποκρατικές Αρχές και τον οδηγεί στην αναζήτηση νέων δρόμων 
εύκολου και γρήγορου πλουτισμού. για όλα αυτά, ο γ. Παπανικολάου είχε πει: «Το ιδα-
νικό μου δεν είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχής, αλλά να εργασθώ, να δράσω, να 
δημιουργήσω, να κάμω κάτι αντάξιο ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού».

Αλήθεια, πόσο οδυνηρή μπορεί να είναι για τον ιδεολόγο γιατρό η εμπειρία της 
αποκαθήλωσής του από το θρόνο που τον είχαν τοποθετήσει οι Ιπποκρατικές Αρχές;

Είναι χιλιοειπωμένο, γιατί η αλήθεια του είναι διαχρονική: χρειάζονται πολλά χρόνια 
για να κτιστεί η καλή φήμη και μόνο λίγες ώρες για να καταστραφεί.

Η ΙαΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡωσΗ σΤΗ συΓχΡοΝΗ ΕΠοχΗ 

Φθάσαμε, έτσι, στη σύγχρονη εποχή, της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής (e) 
–ιατρικής, μια εποχή στην οποία η εξειδίκευση στην κλινική πρακτική και η ταχύτητα 
παραγωγής και διάδοσης των γνώσεων αποκτούν ημέρα με την ημέρα όλο και πιο εκρη-
κτικές διαστάσεις. Ο αριθμός των μελετών που δημοσιεύονται στα βιοϊατρικά περιοδικά 
αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδρο. Το 1966 ανακοινώθηκαν αποτελέσματα από 100 
μελέτες, οι οποίες το 1995 έφθασαν τις 10.000.5 Στο MEDLINE υπάρχουν σήμερα πάνω 
από 15 εκατομμύρια αναφορές, ενώ κάθε εβδομάδα προστίθενται 10.000 έως 20.000 
νέες τυχαιοποιημένες μελέτες.6 Αντίστοιχα, στη βιβλιοθήκη Cochrane έχουν καταγραφεί 
350.000 μελέτες.7 

Η εκθετική αύξηση του αριθμού των δημοσιεύσεων κατέστησε δύσκολο, αν όχι 
αδύνατο, για τον κλινικό γιατρό το έργο της παρακολούθησης και ενημέρωσής του σε 
όλες τις σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές ιατρικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, 
η προοδευτική αύξηση των επιστημονικών δεδομένων συνεχώς αναδιαμορφώνει και 
τροποποιεί τα σύνθετα ιατρικά προβλήματα που έχουν σχέση με τη διάγνωση και αντι-
μετώπιση των ασθενών. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, η λήψη μιας ιατρικής απόφασης 
κατευθύνεται από πολλά σχετικά άρθρα, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους στο σχεδιασμό, 
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στην ποιότητα της μεθοδολογίας, στον πληθυσμό που μελετήθηκε, στις παρεμβάσεις ή 
στις δοκιμασίες που έγιναν και στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν.8 Επειδή, συχνά, η 
λήψη μιας ιατρικής απόφασης, ακόμη και αν στηρίζεται σε καλά σχεδιασμένη μελέτη, 
μπορεί να αμφισβητηθεί ή και να απορριφθεί με την πάροδο του χρόνου,9 oι κλινικές 
αποφάσεις εξαρτώνται από τη διενέργεια συνεχώς νέων μελετών, οι οποίες δυνατόν 
θα παρέχουν διαφορετικές απαντήσεις στις ίδιες ερωτήσεις. 

οΔΗΓΙΕσ ΚΛΙΝΙΚΗσ ΠΡαΚΤΙΚΗσ 

H αυξημένη ευαισθητοποίηση και οι απαιτήσεις για εκπαίδευση των γιατρών, αλλά 
και του πληθυσμού, έχουν οδηγήσει στην ανάγκη δημιουργίας συστάσεων ή οδηγιών, 
οι οποίες πρέπει να διαμορφώνονται σε ένα πλαίσιο επιστημονικής διαφάνειας, να είναι 
κατανοητές, αποδεκτές από όλους και το κυριότερο ευπρόσιτες και στο κοινό. για το λόγο 
αυτό, πολλές ειδικές Ιατρικές Εταιρείες έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στη δημιουργία 
των Οδηγιών Κλινικής Πρακτικής (Clinical Practice Guidelines, CPG).10 

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανασκόπησης θα επικεντρωθεί στις CPG που 
δημιούργησε ο Εθνικός Οργανισμός Νεφρού (National Kidney Foundation, NKF), μέσω 
των Kidney Disease Outcome and Quality Initiative (K/DOQI), δεδομένου ότι η εμπειρία 
μας αναφέρεται σε αυτές. Πιστεύουμε, όμως, ότι η κριτική μας έχει εφαρμογή και στις 
CPG όλων των ειδικοτήτων

Ο ορισμός της έννοιας Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής δόθηκε πριν 17 χρόνια από το 
Ινστιτούτο Ιατρικής (Institute of Medicine, IOM) των ΗΠΑ, ως «συστηματική έκφραση 
των δεδομένων, με στόχο τη διευκόλυνση του κλινικού γιατρού και του ασθενούς στη 
λήψη απόφασης για την επιλογή της κατάλληλης αγωγής υγείας σε ειδικές κλινικές 
περιπτώσεις».11

Οι CPG διαιρέθηκαν σε τρία τμήματα: Το πρώτο περιέλαβε εκείνες που στηρίζονται 
σε αποδείξεις (evidence-based). Το δεύτερο είναι ένα νέο τμήμα, το οποίο στηρίζεται 
σε γνώμες ειδικών (opinion-based statement), ή σε συναινετικές θέσεις των μελών των 
ομάδων εργασίας και το οποίο καλείται Συστάσεις Κλινικής Πρακτικής (Clinical Practice 
Recommendations, CPR). Επειδή οι CPR στηρίζονται σε υποκειμενικές απόψεις, δεν 
πρέπει να θεωρείται ότι παρέχουν επαρκείς αποδείξεις για να επιτρέψουν την εισαγω-
γή κλινικά μετρούμενων παραμέτρων. Το τρίτο τμήμα περιέχει ερευνητικές προτάσεις 
(research recommendations) για τις CPG και τις CPR.

Οι CPG είναι αποτέλεσμα συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, κριτικής 
ανάλυσης και αξιολόγησης του συνόλου των πρωτογενών ερευνητικών και κλινικών 
μελετών, καθώς και των μετα-αναλύσεων.10 Η διεργασία αυτή αποτελεί ένα πολύτιμο 
εργαλείο στην επιλογή και στην ανάλυση της βιβλιογραφίας, με σκοπό τη διαπίστωση 
αποδείξεων ή των δεδομένων εκείνων, τα οποία θα εξασφαλίσουν την παροχή της κα-
λύτερης φροντίδας υγείας, στους ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση 
(ΧΑ).

Το τελικό κείμενο των CPG και των CPR δόθηκε στο κοινό για συζήτηση και κριτική. 
Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες διαμόρφωσης των CPG και μετάδοσής τους στο 
διεθνή ιατρικό χώρο, ο σκοπός τους δεν θα έχει επιτελεστεί παρά μόνο όταν γίνουν 
αποδεκτές από τους γατρούς, εφαρμοστούν στην καθημερινή κλινική πράξη σε όλους 
τους ασθενείς και καταστεί δυνατή η μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους.
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Πράγματι, οι CPG μετά τη δημοσίευσή τους ξεσήκωσαν θύελλα ενθουσιασμού στην 
ιατρική κοινότητα.12 Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Αυτό φαί-
νεται από το γεγονός ότι ενώ προ 20ετίας δεν υπήρχαν, το Ινστιτούτο για την Έρευνα 
και την Ποιότητα της Υγείας (Agency for healthcare research and quality) δημοσίευσε 
πρόσφατα πάνω από 2.500 CPG,13 σε όλες τις ειδικότητες της ιατρικής.

Στόχος αυτών των CPG είναι η βελτίωση της έκβασης των ασθενών, μέσω της εφαρ-
μογής των καλύτερων κλινικών δεδομένων, τα οποία παρέχουν επαρκείς αποδείξεις, 
ώστε να ορίζουν και καθοδηγούν τις ενέργειες των γιατρών.11 Οι CPG θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως εργαλεία για τον περιορισμό των μεταβολών που παρουσιάζει η 
έκβαση, κυρίως όταν αυτές οι μεταβολές συνοδεύονται από πτωχή έκβαση.14

Οι CPG αποτελούν βασική παράμετρο της ιατρικής γνώσης και πρακτικής και ως 
τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται. Αποτελούν μια μορφή της σύνθετης έννοιας των 
αποδείξεων και ως τέτοιες εμπεριέχονται στις άλλες μεθόδους, όπως είναι η αφηγηματική 
(narrative review) και η συστηματική ανασκόπηση, η μετα-ανάλυση, η ανάλυση απόφασης 
(decision analysis), η ανάλυση κόστους- ωφέλειας, ο αλγόριθμος και το πρωτόκολλο.

Από την άλλη πλευρά, τόσο οι κλινικοί όσο και οι ερευνητές μπορούν να βοηθηθούν 
από μια μορφή περίληψης, η οποία θα προσδιορίζει τις περιοχές του θέματος που 
απαιτούν διερεύνηση, ή που παραμένουν αβέβαιες. Δεδομένου ότι για τον κλινικό είναι 
δύσκολο να αναζητήσει και να ανασκοπήσει όλες τις πρωτογενείς μελέτες,15,15α τα άρθρα 
ανασκόπησης αποτελούν μια σημαντική πηγή συλλογής των πληροφοριών που είναι 
αναγκαίες για τη λήψη μιας απόφασης σε συγκεκριμένο θέμα.16

Οι CPG μπορεί να έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και να μοιάζουν στο σημείο 
αυτό με τα κλασικά συγγράμματα (textbooks), πέρα από τη βοήθεια που παρέχουν στο 
γιατρό ως προς την επιλογή της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής. Υπάρχουν, όμως, 
μεταξύ τους και διαφορές. Τα κείμενα στα κλασικά συγγράμματα έχουν συνήθως έναν 
ή δυο συγγραφείς, οι οποίοι θεωρούνται ειδικοί στο θέμα που περιγράφουν. Υπάρχουν 
πολλά κλασικά συγγράμματα, τα οποία καλύπτουν λίγο ή πολύ το ίδιο θέμα, από διαφο-
ρετική όμως οπτική γωνία, ανάλογα με το ειδικό ενδιαφέρον του συγγραφέα. Παρόλο 
που, μέσα από τις εισηγήσεις τους, πολλοί συγγραφείς εκφράζουν την προσωπική 
τους εμπειρία όσον αφορά στη θεραπευτική αντιμετώπιση, αποφεύγουν να καλύπτουν 
πλήρως τα ειδικά θέματα, δίνοντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να λάβει τη δική του 
απόφαση. Τονίζεται ότι η ενημέρωση στα συγγράμματα σταματά λίγο πριν την έκδοσή 
τους. Οι συγγραφείς είναι ελεύθεροι να κάνουν προβλέψεις ως προς την πιθανή εξέλιξη 
στο θέμα που διαπραγματεύονται, στηριζόμενοι σε αδημοσίευτα δεδομένα. Τα κλασικά 
συγγράμματα ενισχύονται οικονομικά από εκδότες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το προϊόν 
με στόχο το κέρδος, ή τουλάχιστον την επιστροφή των χρημάτων που διέθεσαν για την 
έκδοσή τους.13

Αντίθετα, οι CPG διαμορφώνονται από ειδικούς, οι οποίοι συγκροτούν μια ομάδα 
εργασίας. Οι ειδικοί, συχνά, επιχορηγούνται από τις ΦΕ, με τις οποίες έχουν ενεργό ή 
φαινομενική σύγκρουση συμφερόντων (Conflict of interest, COI), λόγω της συμμετοχής 
τους σε μελέτες έκβασης των ασθενών. Η μελέτη της βιβλιογραφίας που ανασκοπείται 
από τους ειδικούς έχει προεπιλεγεί από ειδικό προσωπικό. για όλες τις μελέτες υπάρχει 
μια καταλυτική ημερομηνία δημοσίευσης, μετά την οποία δεν μπορεί να περιληφθεί 
καμιά εργασία. Επειδή από τη συλλογή- μελέτη των εργασιών μέχρι τη δημοσίευση 
των CPG μεσολαβεί αρκετός χρόνος, συμπεραίνεται ότι οι CPG είναι σε πολλά σημεία 
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παρωχημένες. Οι CPG στο σύνολό τους επιχορηγούνται σιωπηρά ή κατηγορηματικά από 
τις ΦΕ, μέσω των ειδικών Ιατρικών Εταιρειών. Οι επιχορηγήσεις δεν γίνονται για λόγους 
ανθρωπιστικούς, αλλά οι φαρμακοβιομηχανίες αναμένουν επιστροφή των χρημάτων 
τους, μέσω της αύξησης των πωλήσεων των προϊόντων τους, η οποία στηρίζεται στην 
εφαρμογή των συστάσεων των CPG.

ΕΠΙΔΡασΗ ΤωΝ CPG σΤΗΝ ΕΚΒασΗ ΚαΙ σΤΗΝ ΠοΙοΤΗΤα ΖωΗσ ΤωΝ ασθΕΝωΝ

Μετά την αποδοχή και την ευρεία κλινική εφαρμογή των CPG, το ερώτημα που 
ανακύπτει είναι το ακόλουθο: Χρειαζόμαστε πράγματι τις CPG; 

Επιπλέον, πως μπορεί να εξασφαλιστεί ότι γίνεται λελογισμένη χρήση τους, με 
γνώμονα πάντα το συμφέρον του ασθενούς; Το ακόλουθο περιστατικό αποτυπώνει 
ανάγλυφα την ανάγκη μελέτης του θέματος σε βάθος.

Στις 14 Δεκεμβρίου του 1799, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, που εκτιμήθηκε περισσότερο 
από όλους, ο George Washington, δολοφονήθηκε από τους γιατρούς του. Δώδεκα ώρες 
προ του θανάτου του, έγινε αφαίμαξη κατά την οποία αφαιρέθηκαν 2,4 L αίμα, μετά 
από οδηγία του θεράποντος ιατρού, για την αντιμετώπιση νόσου, η οποία είχε διαγνω-
σθεί ως βακτηριακή τραχειίτιδα. Την ίδια περίοδο, ένας νέος γιατρός είχε εισάγει την 
τραχειοστομία, μέθοδος η οποία απερρίφθη από τον υπεύθυνο γιατρό της ομάδας των 
θεραπόντων. Μια πρώτη διαπίστωση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αυστηρή προσήλωση 
στην εφαρμογή των «σταθερών οδηγιών» δολοφόνησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.12

Το ερώτημα αν η παρουσία των CPG έχει αληθή επίδραση στην έκβαση των ασθε-
νών, προϋποθέτει την κατανόηση όλων των οδών, μέσω των οποίων αυτές επηρεάζουν 
την έκβαση με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.14 Δεν υπάρχουν, προς το παρόν, ουσιαστικές 
αποδείξεις που υποστηρίζουν ότι οι CPG συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της έκβασης 
των ασθενών ή ακόμη ότι υπάρχει αιτιολογική σχέση μεταξύ τους.17 Με δεδομένο ότι 
η εφαρμογή των CPG οδηγεί στην εκδήλωση συμβαμάτων, τα οποία μεταβάλλουν το 
εσωτερικό περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζονται, είναι δυνατό να διατυπωθεί η άποψη 
ότι βελτιώνουν την έκβαση των ασθενών (Εικ. 1.).

Σε κάθε περίπτωση, ο γιατρός πρέπει να γνωρίζει όχι μόνο τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των CPG, αλλά και τις δυνάμεις που λειτούργησαν 
πίσω από αυτές, καθώς και τον κίνδυνο που εμπεριέχουν για τον κλινικό γιατρό κατά την 
άσκηση της ιατρικής. Από την άλλη πλευρά, για ποιο λόγο ο πολυάσχολος γιατρός, ο 
οποίος θέλει να προσφέρει στον ασθενή του τις καλύτερες υπηρεσίες, πρέπει να συμβου-
λευτεί τις CPG, που στηρίζονται στην έρευνα των τελευταίων ετών και να μην ανατρέξει 
στο PubMed ή στο UpToDate και να αναζητήσει την πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία; 

Αναμφισβήτητα, υπάρχει αυξημένος αριθμός εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας για 
τις διάφορες παθήσεις, ενώ παράλληλα και το κόστος της ιατρικής φροντίδας αυξάνει 
προοδευτικά. Επειδή σε όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από το ισχύον σύστημα υγείας, 
οι πηγές είναι περιορισμένες, είναι αναγκαία η ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της 
έκβασης.

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν ληφθεί σοβαρές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση 
της παροχής φροντίδας υγείας στους ασθενείς. Υποστηρίζεται έντονα ότι η αυστηρή 
εφαρμογή αυτών των πρωτοβουλιών, σε συνδυασμό με τις CPG, οι οποίες στηρίζονται 
σε αποδείξεις, έχει μειώσει σημαντικά τη διακύμανση της ποιότητας της παρεχόμενης 
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φροντίδας, έχει βελτιώσει την έκβαση των ασθενών και έχει συμβάλλει στην αποτελε-
σματικότερη παροχή της φροντίδας υγείας.

Καθώς συμπληρώνονται και εμφανίζονται συνεχώς νέες μελέτες, οι παλαιές συχνά 
ακυρώνονται, ενώ άλλες αποκτούν ευρεία επιστημονική αποδοχή. Η αφομοίωση των 
νέων πληροφοριών παριστά μια δύσκολη πρόκληση για το γιατρό, τη στιγμή που η 
ανάγκη παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υγείας αυξάνει συνεχώς. Αυτές οι μεταβολές 
αλλάζουν το θεραπευτικό τοπίο και δοκιμάζουν την ικανότητα του γιατρού να παραμένει 
σύγχρονος και το κυριότερο να διατηρεί σταθερή και σε υψηλά επίπεδα την παροχή 
ιατρικής φροντίδας υγείας στον ασθενή.18 Όλες αυτές οι πιέσεις έχουν ως συνέπεια, 
πολλοί γιατροί να χρησιμοποιούν τους αντιπροσώπους των ΦΕ, προκειμένου να ενημε-
ρωθούν για τις πρόσφατες μελέτες.

Η Αμερικάνικη Νεφρολογική Εταιρεία, στην προσπάθειά της να συγκεντρώσει τα 
διάσπαρτα επιστημονικά δεδομένα, δημιούργησε εκπαιδευτικούς μηχανισμούς εκμάθη-
σης, οι οποίοι ελαχιστοποιούν το επιστημονικό φορτίο και παρέχουν στο Νεφρολόγο ένα 
αίσθημα ασφαλείας ότι το υλικό που τους προσφέρεται έχει υποστεί αυστηρή κριτική 
και, το σημαντικότερο, έχει ελαχιστοποιήσει την αμιγή εμπορική παράμετρο.18

Οι οδηγίες φροντίδας του ασθενούς (Patient Care Guidelines, PCG), όταν δημιουρ-
γούνται με αμιγώς επιστημονικά κριτήρια, έχουν τη μορφή της βασισμένης σε αποδείξεις 
φροντίδας του. Παρόλα αυτά, αυτή είναι μια αμφιλεγόμενη περιοχή όπου η ιατρική και 
το εμπορικό ενδιαφέρον συγκρούονται και, όπως φαίνεται από την πλούσια βιβλιογρα-
φία, η σύγκρουση αυτή είναι έντονη, με τη διαφορά ότι η έκβασή της δεν διαφαίνεται 
προς το παρόν.

Ο NKF, για παράδειγμα, δημοσίευσε τις πρώτες οδηγίες (Dialysis Outcomes Quality 
Initiative, DOQI) το 1995. Η πρώτη ομάδα των CPG που δημιούργησαν τα DOQI αφο-
ρούσε στην επάρκεια της αιμοκάθαρσης (ΑΚ), της περιτοναϊκής κάθαρσης (ΠΚ), των 

Εικ. 1. Σχηματική παράσταση των ενεργειών που δημιουργούνται από την εφαρμογή των CPG, οι οποίες 
επηρεάζουν την έκβαση των ασθενών.

Σύνθεση ενδείξεων

Εκπαίδευση

Κλινική και βασική έρευνα

Οικονομικά της υγείας

Συστήματα πληροφόρησης

Βελτίωση ποιότητας

Οδηγίες

Έκβαση ασθενών
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αγγειακών προσπελάσεων και της αναιμίας και δημοσιεύθηκε το 1997, ενώ το 2000 
κυκλοφόρησε η πρώτη αναθεώρησή τους.19 Η ευεργετική επίδραση των CPG στην 
ποιότητα της παροχής ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς σε ΧΑ έχει επιβεβαιωθεί 
από πολλές μελέτες.20 Έκτοτε, έχουν δημοσιευθεί δώδεκα τεύχη με κατευθυντήριες 
οδηγίες, οι οποίες αναλύουν αντίστοιχες επιπλοκές της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ). 
Ο αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει το σύνολό των οδηγιών στην ιστοσελίδα του NKF 
K/DOQI http://www.kidney.org

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας των οδηγιών των DOQI έγινε αντιληπτό ότι, προ-
κειμένου να βελτιωθεί η έκβαση των ασθενών, έπρεπε πρώτα να βελτιωθεί η κατάσταση 
της υγείας εκείνων που εντάσσονται σε ΑΚ. Με τον τρόπο αυτό θα δινόταν μεγαλύτερη 
δυνατότητα βελτίωσης της έκβασης όλων των ασθενών με ΧΝΝ. για την υλοποίηση 
αυτής της τόσο φιλόδοξης θέσης, οι οδηγίες έπρεπε να συμπεριλάβουν όλο το φάσμα 
της ΧΝΝ, το οποίο στα DOQI αναφέρεται με τον όρο AK (Dialysis) και το 1999 αντικα-
ταστάθηκε από τον όρο Νόσος (Disease). Έκτοτε, η πρωτοβουλία αυτή αναφέρεται ως 
Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI).21

Παράλληλα με τα παραπάνω, διάφοροι οργανισμοί πολλών κρατών άρχισαν να 
δημιουργούν τις δικές τους CPG. Οι βασικές από αυτές είναι οι Ευρωπαϊκές (European 
Best Practice Guidelines, EBPG), οι Καναδικές (Canadian Society of Nephrology, CSN) 
και της Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας.22 Σε όλες τις περιπτώσεις, οι γενικές συστάσεις 
των CPG ήταν ίδιες με εκείνες των K/DOQI, με μόνες διαφορές στους στόχους και στην 
ένταση των αποδείξεων. Από το γεγονός αυτό έγινε αντιληπτό, μεταξύ των ειδικών που 
ασχολούνταν με τη δημιουργία των CPG, ότι αυτές θα έπρεπε να είναι περισσότερο 
ομοιόμορφες και να εξασφαλίζουν μια σφαιρική προσέγγιση του θέματος. 

Έτσι, μετά τις αρχικές συναντήσεις, προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας μιας νέας πρω-
τοβουλίας, η οποία ονομάστηκε: Πρωτοβουλία για τη σφαιρική βελτίωση της έκβασης 
των ασθενών με ΧΝΝ (Kidney Disease Improving Global Outcomes, K/DIGO), οι αρχές 
λειτουργίας της οποίας κυκλοφόρησαν το 2003.23 

Η K/DIGO είναι ένας ανεξάρτητος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος διευθύ-
νεται από ένα Συμβούλιο ειδικών από πολλές χώρες και καθοδηγείται από τον NKF. Η 
ομάδα αυτή δημιουργήθηκε από τις ΦΕ, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τα K/DOQI. Ο 
κατάλογος των μελών αντανακλά μια προσπάθεια διεύρυνσης των στόχων των K/DOQI 
και ενίσχυσης των διαφόρων ομάδων. Η αποτελεσματικότητα αυτής της προσπάθειας 
είναι δύσκολο να μετρηθεί, επειδή η K/DOQI αρνείται να αποκαλύψει στοιχεία των μελών 
της ως προς τη COI.24

Στόχος της K/DIGO είναι «η βελτίωση της φροντίδας και της έκβασης των ασθενών 
με ΧΝΝ σε όλον τον κόσμο». Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από μια ισότιμη προ-
ώθηση της συνεργασίας και της ολοκλήρωσης των πρωτοβουλιών για τη δημιουργία 
και εφαρμογή οδηγιών χρήσιμων στην κλινική πράξη.23 Την κίνηση αυτή πυροδότησε η 
δημοσίευση των K/DOQI 2002 από τον NKF (Clinical Practice Guidelines on Chronic Kidney 
Disease: Evaluation, Classification and Stratification of Risk), τα οποία αντικατέστησαν 
τον πρώτο ορισμό της ΧΝΝ. Ο ορισμός αυτός ήταν ανεξάρτητος της αιτίας της ΧΝΝ, με 
τη διαφορά ότι η βαρύτητα της νόσου ταξινομήθηκε με βάση το ρυθμό σπειραματικής 
διήθησης (Glomerular filtration rate, GFR).25 Οι οδηγίες αυτές έγιναν ευρύτατα αποδεκτές, 
υπήρξαν, όμως, αμφισβητήσεις όσον αφορά στον ορισμό της ΧΝΝ, την ταξινόμηση, τη 
μέθοδο προσδιορισμού του GFR και την εξακρίβωσή της.
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Οι οδηγίες για το μεταβολισμό των ιχνοστοιχείων και των οστών στη ΧΝΝ.26 αποτέλε-
σαν την πρώτη έκδοση της K/DIGO, η οποία στηρίχθηκε σε γνώμες ειδικών για τη νεφρική 
οστεοδυστροφία (ΝΟΔ). Παρόλο ότι οι οδηγίες αυτές αποτελούν ένα πολύ καλό σύνολο 
άρθρων, δεν αναφέρεται δήλωση COI από τους συγγραφείς. γίνεται όμως εκτεταμένη 
αναφορά, με όλα τα σύγχρονα δεδομένα, στην ευνοϊκή επίδραση της σχέσης μεταξύ 
της μειωμένης στάθμης Ca και P και την επιβίωση των ασθενών σε ΧΑ.27 Αντίθετα, δεν 
γίνεται αναφορά στη σχέση της ενεργού βιταμίνης D με τη βελτίωση της επιβίωσης των 
ασθενών.28 Αυτές οι προσθήκες και οι παραλείψεις ευνοούν την πώληση προϊόντων της 
Amgen, η οποία επιχορήγησε την K/DIGO.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν ξεκίνησε η κλινική εφαρμογή των DOQI, άρχισε 
να δημιουργείται η ιδέα της μελέτης DOPPS (Dialysis Outcomes and Practice Patterns 
Study), στόχος της οποίας ήταν η αύξηση της επιβίωσης των ασθενών σε ΧΑ, μελετώντας 
τους τρόπους πρακτικής εφαρμογής των μεθόδων ΑΚ.

Ο στόχος των DOQI ήταν η καθιέρωση οδηγιών, χρήσιμων στην κλινική πρακτική, μέ-
σω συ ναίνεσης των ειδικών, με δεδομένα που βασίζονται σε αποδείξεις. Παρόμοιος ήταν 
και ο στόχος της DOPPS, πλην όμως η προσέγγιση των δύο ομάδων ήταν διαφορετική. 
Τα DOQI και στη συνέχεια τα K/DOQI εστράφησαν στη δημιουργία οδηγιών βασισμένων 
σε αποδείξεις ή, όταν αυτές δεν υπήρχαν, σε γνώμες ειδικών που προέρχονταν από 
δεδομένα εργασιών, οι οποίες είχαν δημοσιευθεί σε περιοδικά με peer-reviewed. Η 
μελέτη DOPPS, αντίθετα, ερεύνησε μεγάλο αριθμό πρακτικών προτύπων, με στόχο να 
ανακαλύψει νέες ενδείξεις για την τροποποίηση των παραμέτρων της θεραπείας που 
συνοδεύονται από βελτίωση της έκβασης.21

βασικό πλεονέκτημα της DOPPS αποτελεί ο σχεδιασμός της δειγματοληψίας, ο οποί-
ος επιτρέπει την αντιπροσωπευτική έκφραση των μεθόδων ΑΚ στις διάφορες χώρες.29

Η χρήση των CPG, πέρα από την ειδικότητά τους, επιτρέπει τη δημιουργία μέτρων 
προσδιορισμού της κλινικής πράξης (Clinical Performance Measures, CPM).30

Παρά το μεγάλο αριθμό των βιβλιογραφικών αναφορών για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής (Quality of life, QOL) είναι δύσκολο τα υπάρχοντα δεδομένα να μεταφερθούν με 
αξιοπιστία στην κλινική πράξη, ώστε η εφαρμογή τους να οδηγήσει στη μέγιστη αποτε-
λεσματικότητα της αγωγής και στη βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών.

Από την ανάλυση μελετών με μεγάλο αριθμό ασθενών, όπως είναι: η HEMO (Hemo-
dialysis Study), η Κ/DIGO, η COSMOS, ιδιαίτερα δε η DOPPS, η οποία συγκρίνει προ-
βλήματα ασθενών και μεθόδους θεραπείας μεταξύ των διαφόρων κρατών, προκύπτουν 
σημαντικά στοιχεία, τα οποία εμπεριέχουν ουσιαστικά μηνύματα για τον τρόπο εφαρμο-
γής της αγωγής και την έκβαση των ασθενών αυτών. Τα μηνύματα αυτά, συγκρινόμενα 
με τον πληθυσμό των ασθενών κάθε κέντρου, μπορούν να μεταφραστούν ως αισιόδοξα 
ή ως αφετηρία προσπάθειας βελτίωσης και άλλων παραμέτρων της θεραπείας με ΑΚ, 
όπως είναι η χορήγηση φαρμάκων.

αΝαΙΜΙα χΝΝ ΚαΙ K/DOQI

Από τις διαταραχές που προσβάλλουν, για παράδειγμα, τον ασθενή με ΧΝΝ, η αναι-
μία είναι η επιπλοκή που απαντά καλύτερα από κάθε άλλη στη φαρμακευτική αγωγή, 
αλλά και αυτή που διαταράσσει περισσότερο την QOL των ασθενών αυτών. Η αναιμία 
αποτέλεσε ένα από τα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε ο NKF, με τη δημιουργία 
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των K/DOQI CPG, στην προσπάθειά του να βελτιώσει την έκβαση των ασθενών.31,31α 

Από όλες τις οδηγίες ή συστάσεις των K/DOQI, μόνον η αναιμία έχει προκαλέσει τις 
περισσότερες συζητήσεις όσον αφορά στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από 
την εφαρμογή τους.32

Η πρώτη έκδοση των CPG και των CPR για την αναιμία κυκλοφόρησε το 1997 και είχε 
ως θέμα τη σημασία της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης ([Hb]) στους ασθενείς σε 
ΧΑ, καθώς επίσης και τη [Hb]-στόχο για την αντιμετώπιση της αναιμίας, στον πληθυσμό 
των ασθενών αυτών. Η πρώτη αναθεώρηση των οδηγιών έγινε το 2000 και επέκτεινε την 
αξιολόγηση της αναιμίας σε ευρύτερο φάσμα ασθενών με ΧΝΝ, καθώς και αυτών σε ΧΑ.33 
Η δεύτερη έγινε το 2006 και διέφερε από τις προηγούμενες στα ακόλουθα σημεία: 
1) Τα συμπεράσματα ταξινομήθηκαν σε CPG, που στηρίζονταν σε αποδείξεις (evidence-

based), και σε συστάσεις (CPR), οι οποίες στηρίζονταν σε ισχυρές ενδείξεις. Ο όρος 
οδηγία χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις στις οποίες οι αποδείξεις είναι πολύ ισχυρές, 
ώστε ορισμένες παράμετροι να μπορούν να μετρηθούν στην κλινική πράξη. Οι CPR 
στηρίζονται σε γνώμες ειδικών, στερούνται όμως επαρκών κλινικών δεδομένων, 

2) Οι οδηγίες έχουν ενσωματωθεί σε αντίστοιχες άλλων χωρών της Ευρώπης, του Κανα-
δά και του Μεξικού και περιέχονται στις EBPG του 2004, καθώς και στην προηγούμενη 
έκδοση των K/DOQI. Ένα τελευταίο τμήμα των οδηγιών αποτελούν οι ερευνητικές 
συστάσεις (research recommendations), που αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία 
νέων δεδομένων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επόμενη αναθεώρηση των 
οδηγιών.

CPG ΚαΙ ΦαΡΜαΚΕυΤΙΚΕσ ΕΤαΙΡΙΕσ

Η δημοσίευση των K/DOQI για την αναιμία, το 2006, άνοιξε έναν κύκλο συζητήσεων 
και αντιπαραθέσεων στις ΗΠΑ, τόσο στα επιστημονικά περιοδικά όσο και στον ημερήσιο 
τύπο. Τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση ήταν: η διαδικασία που ακολουθήθηκε 
για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των μελετών και ο χρόνος που επελέγη για 
την ανακοίνωσή τους, ο ρόλος των συμμετεχόντων στις ομάδες εργασίας η επίδραση 
των ΦΕ, καθώς και η ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση 
των Κ/DOQI. Τα ζητήματα αυτά, ανεξάρτητα από την καλή ή όχι πρόθεση των σχολι-
αστών, είχαν αρνητική επίδραση στις οδηγίες. για να γίνει κατανοητή η επίδραση των 
διαφορετικών απόψεων στα Κ/DOQI, πρέπει να αναλυθούν διαχρονικά. Στη συνέχεια, 
θα συζητηθεί το θέμα της αναιμίας στη ΧΝΝ.34

Μετά τις αρχικές μελέτες, σχετικά με τη χορήγηση της ερυθροποιητίνης (EPO) σε 
ασθενείς με ΧΝΝ, η πορεία της αναιμίας έχει μεταβληθεί σημαντικά, ώστε σήμερα να 
ανακύπτουν ερωτήματα από διαφορετικές κατευθύνσεις, που επικεντρώνονται στα ακό-
λουθα: Tο πρώτο ερώτημα εστιάζεται όχι στο εάν θα χρησιμοποιηθούν οι παράγοντες 
που διεγείρουν την έκκριση της ΕΡΟ (Erythropoietin Stimulating Agent, ESA), αλλά ποιός 
είναι ο καταλληλότερος τρόπος χορήγησής τους; Δεν έχουν προκύψει ακόμα τα δεδο-
μένα που απαιτούνται για να προσδιοριστεί η ιδανική τιμή Hb (ή η βέλτιστη διόρθωση 
της αναιμίας), και για το λόγο αυτό σχεδιάζονται νέες κλινικές μελέτες. Ταυτόχρονα, οι 
οδηγίες που στηρίζονται στα υπάρχοντα δεδομένα και οι οποίες αναθεωρούνται μετά την 
πάροδο ικανού χρόνου, παίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιατρικής απόφασης 
για τον τρόπο αντιμετώπισης της αναιμίας. Η πρόσφατη έκδοση των Κ/DOQI για την 
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αναιμία περιέχει πολλές οδηγίες, μεταξύ των οποίων ενδιαφέρον παρουσιάζει εκείνη 
που συνιστά αύξηση της [Hb].32

Η συναίνεση για την αύξηση των ανώτερων επιπέδων της Hb στα 13g/dL έγινε λίγους 
μήνες πριν τη δημοσίευση των τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων μελετών CHOIR (Cor-
rection of Hemoglobin Outcomes in Renal Insufficiency),35 και CREATE (Cardiovascular 
Risk Reduction by Early Anemia Treatment with Epoetin-β).36

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, δημοσιεύθηκε σημαντικός αριθμός τυχαιοποιημένων 
ελεγχόμενων κλινικών και μεγάλων επιδημιολογικών μελετών σε ασθενείς με ΧΝΝ ή σε 
ΧΑ, ενώ άλλες βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών, η CREATE και η CHOIR35,36 δημο-
σιεύθηκαν το Νοέμβριο του 2006 και ενίσχυσαν την άποψη ότι η πλήρης διόρθωση της 
αναιμίας είναι δυνατό να συνοδεύεται από αύξηση του ΚΑ κινδύνου. Το κύριο θέμα των 
μελετών αυτών ήταν η ιδανική [Hb]-στόχος στους ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου 5. 

Η CHOIR ήταν μια ανοικτή τυχαιοποιημένη μελέτη που περιέλαβε 1.432 ασθενείς με 
ΧΝΝ, οι οποίοι έλαβαν EPO-a. Από αυτούς, 715 τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα με [Hb] 
στόχο 13,5 g/dL, και 717 στην ομάδα με [Hb] στόχο 11,3 g/dL.35 Τα σύνθετα πρωτοπαθή 
τελικά σημεία ήταν: θάνατος, έμφραγμα μυοκαρδίου, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 
(ΣΚΑ), χρόνος νοσηλείας και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ).

Τα δευτεροπαθή τελικά σημεία περιέλαβαν τις παραμέτρους των πρωτοπαθών, 
καθώς και τα ΚΑ συμβάματα, τον ολικό χρόνο νοσηλείας, την QOL και τη διάρκεια ΑΚ. 
Η ομάδα με τη μεγαλύτερη [Hb] στόχο (13,5 g/dL) παρουσίασε υψηλότερο κίνδυνο 
θανάτου ή ΚΑ επεισοδίων, κατά 34%, σε σχέση με την ομάδα με τη χαμηλή [Hb] στόχο 
(11,3 g/dL). Και στις δύο ομάδες διαπιστώθηκε βελτίωση της QOL, αλλά όχι στατιστικά 
σημαντική αύξηση στο όφελος, στην ομάδα με τη μεγαλύτερη [Hb]-στόχο. Τα αποτε-
λέσματα της μελέτης CHOIR συμφωνούν με εκείνα της μελέτης Normal Hematocrit, η 
οποία δημοσιεύτηκε το 1998.37

H CREATE ήταν μια τυχαιοποιημένη μελέτη, η οποία περιέλαβε 603 ασθενείς με 
υπολογιζόμενο GFR (eGFR) από 15 έως 35 mL/min/1,73m2 επιφανείας σώματος και 
ήπια έως μέτρια αναιμία, με [Hb] 11-12,5g/dL. Οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε Hb-
στόχο τα φυσιολογικά επίπεδα Hb 13-15 g/dL (ομάδα 1), ή επίπεδα Hb μικρότερα των 
φυσιολογικών 10,5-11,5 g/dL (ομάδα 2). Οι ασθενείς έλαβαν SC EPO-β με την έναρξη 
της μελέτης (ομάδα 1), ή μόνο μετά τη μείωση της Hb σε επίπεδα < 10,5 g/dL (ομάδα 
2). Τα πρωτοπαθή τελικά σημεία ήταν οκτώ είδη ΚΑ επεισοδίων, ενώ τα δευτεροπαθή 
περιλάμβαναν το δείκτη μάζας αριστερής κοιλίας (LVΜI), τη βαθμολόγηση της QOL και 
την εξέλιξη της νεφρικής βλάβης (ΕΝβ).

Κατά τη διάρκεια των 3 ετών παρακολούθησης, η πλήρης διόρθωση της αναιμίας 
δεν επηρέασε την πιθανότητα εμφάνισης του πρώτου ΚΑ επεισοδίου. Ο LVMI παρέμεινε 
σταθερός και στις δύο ομάδες. O eGFR μειώθηκε κατά 3,6 και 3,1 mL/min/έτος, αντί-
στοιχα, στις ομάδες 1 και 2. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η πλήρης αποκατάσταση 
της αναιμίας δε μειώνει τον κίνδυνο των ΚΑ επεισοδίων.36 

Τα αποτελέσματα της μελέτης CREATE, όπως και εκείνα της CHOIR, έδειξαν μια τάση 
μεγαλύτερου ΚΑ κινδύνου στις υψηλές [Hb]-στόχους, σε σχέση με τις χαμηλότερες.

Πρόσφατη μετα-ανάλυση έδειξε ότι η Hb-στόχος > 12g/dL συνοδευόταν από 17% 
αύξηση του κινδύνου ΚΑ θνητότητας, σε ασθενείς με ΧΝΝ, πριν και μετά την ένταξή 
τους σε ΑΚ,37 παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ουσιαστικές διαφορές σε πολλές από τις 
μελέτες που περιελήφθησαν στην ανάλυση.
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Παρά τις ενδείξεις, μερικοί κλινικοί αμφισβητούν ότι ο υψηλός στόχος Hb στη ΧΝΝ 
είναι επικίνδυνος.38

Μετά τη δημοσίευση των μελετών αυτών, η ιατρική κοινότητα πληροφορήθηκε δύο 
εξελίξεις. Στην πρώτη, το US House Ways and Means Committee and a Government 
Accountability Οffice ανακοίνωσε μια μελέτη για την αμοιβή των υπηρεσιών στους 
ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου 5, η οποία σχολιάστηκε έντονα από το ΜΜΕ.39 Ταυτόχρονα, 
προστέθηκαν ισχυρές ενδείξεις ότι οι ESA εμφανίζουν τοξική δράση σε ασθενείς με 
νεοπλασίες,40 οι οποίοι υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, 
και σε βαριά πάσχοντες. Οι ανακοινώσεις αυτές δημιούργησαν κλίμα ανησυχίας στον 
ιατρικό χώρο, για την ασφάλεια των ESA, με αποκορύφωμα την έκδοση από τον FDA 
μιας οδηγίας για το κοινό.41

Στη συνέχεια, το Μάρτιο του 2007, ο FDA αξίωσε από τις ΦΕ να τοποθετήσουν στην 
ετικέτα των φαρμάκων τη σκληρότερη προειδοποίηση ασφαλείας (Black Box), γεγονός 
ικανό να πυροδοτήσει στο μέγιστο βαθμό την αντιπαράθεση.42 Η πλέον αντιφατική σύ-
σταση που εξέδωσε ποτέ ο FDA συνίστατο στη μείωση της δόσης του ESA, στα επίπεδα 
που είναι αναγκαία για την πρόληψη της χρήσης μετάγγισης αίματος, συνιστούσε δε 
στους γιατρούς να «αντιληφθούν ότι οι ESA δεν πρέπει να δίδονται για την αντιμετώπιση 
συμπτωμάτων της αναιμίας». Εάν λάβουμε υπόψη ότι οι περισσότεροι κλινικοί χορηγούν 
στον ασθενή αίμα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της αναιμίας, διερωτάται 
κανείς πως μπορεί να ερμηνευθεί αυτή η σύσταση.38 Στο διάλογο που ακολούθησε 
υπήρξαν και ήρεμες φωνές, οι οποίες συνιστούσαν ότι η απάντηση για τη διόρθωση της 
αναιμίας θα δοθεί με την ολοκλήρωση και άλλων μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη.43,44 

Στη θύελλα που ξεσήκωσε η δημοσίευση των Κ/DOQI, με την πληθώρα των αρνητικών 
ή θετικών απόψεων, μια ήταν η συνισταμένη, ο τρόπος παροχής ιδανικής φροντίδας 
υγείας στον ασθενή. Όλοι οι συγγραφείς έθεσαν ένα τεράστιο, για την ηθική πλευρά 
των CPG, θέμα, το οποίο αφορούσε στο βαθμό επίδρασης των ΦΕ στη διαμόρφωση 
των οδηγιών, στην επάρκεια των δεδομένων, καθώς και στη συμμετοχή των ειδικών 
στις επιτροπές δημιουργίας των K/DOQI, ιδιαίτερα όσον αφορά στις σχέσεις τους με 
τις εταιρίες.12,18,22,24,44-52 Αξίζει να τονιστεί ότι η κριτική για τη συμμετοχή των ειδικών 
ποικίλλει από πολύ αυστηρή,24,48 έως τον πλήρη μηδενισμό.45

Στο σημείο αυτό αναδύεται ένα δύσκολο ερώτημα, όπως αυτό εκφράζεται μέσα 
από τις εισηγήσεις των ειδικών. Ποιες είναι, αν υπάρχουν, οι λεπτές ισορροπίες που 
πρέπει να λειτουργούν μεταξύ των ειδικών ερευνητών και των ΦΕ χορηγών; Πράγματι, 
οι ειδικοί (γνώστες του ερευνητικού αντικειμένου) λαμβάνουν επιχορηγήσεις από τις 
ΦΕ. Η θέση αυτή για άλλους είναι λογική, άλλοι τη θεωρούν αλαζονική, ενώ υπάρχει 
και το επιχείρημα ότι αυτοί που δεν έχουν COI πιθανόν να μην έχουν επαρκή γνώση του 
θέματος.34 Άλλοι σχολιαστές σημειώνουν ότι η COI μπορεί να άπτεται άλλων σημείων 
ενδιαφέροντος, πέραν του οικονομικού, όπως είναι το πνευματικό ή συναισθηματικό.46 
Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι οδηγίες είναι άνευ αξίας και μπορούν περισσότερο να βλά-
ψουν παρά να ωφελήσουν και υπογραμμίζουν τη θέση τους ότι οι γιατροί έχουν ανάγκη 
εξατομίκευσης της θεραπευτικής αγωγής.12

Αναμφισβήτητα, το ενδιαφέρον για τις οδηγίες είναι μεγάλο, τόσο στην κοινωνία όσο 
και σε όλη την ιατρική κοινότητα. Από νεφρολογικής σκοπιάς, η χρήση των οδηγιών στην 
αντιμετώπιση των ασθενών με ΧΝΝ, καθώς και των επιπλοκών της, έχει αλλάξει σημαντικά 
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ασθενείς αυτοί. Από καθαρά πρακτικής πλευ-
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ράς, εκφράζεται η πεποίθηση ότι οι οδηγίες θα οδηγήσουν στην εφαρμογή της ιδανικής 
παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς αυτούς. Πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι 
η νέα πρόκληση για τη νεφρολογία είναι η αναζήτηση του τρόπου δημιουργίας νέων 
οδηγιών, ελεύθερων από εμπορικές συσχετίσεις, οι οποίες θα προσφέρουν τις καλύτε-
ρες συστάσεις για τους ασθενείς. Οι οικονομικές σχέσεις με τις εταιρίες παραγωγής 
φαρμάκων, τα οποία συνταγογραφούμε, είναι επόμενο να επηρεάζουν την κρίση μας, 
αλλά είναι δυνατό να αποβαίνουν και επιβλαβείς όταν δημιουργούμε τις οδηγίες. Σε μια 
εποχή, όμως, όπου όλες οι μελέτες χρηματοδοτούνται από τις ΦΕ12 είναι αναμενόμενο 
ότι πολλοί από τους ερευνητές (ασφαλώς οι επικεφαλής) θα έχουν κάποια σχέση με 
αυτές. Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι οι ειδικοί στον κάθε χώρο θα έχουν συνεργαστεί με 
ΦΕ σε κάποιο πρωτόκολλο ή θα έχουν χρησιμοποιηθεί ως σύμβουλοι για την παραγωγή 
και κυκλοφορία κάποιου φαρμάκου. Συνεπώς, πέρα από το οικονομικό όφελος από τη 
συμμετοχή στην επιτροπή δημιουργίας των οδηγιών, η έρευνα στην οποία στηρίχθηκαν 
οι οδηγίες έχει δυνητικά επηρεαστεί από άτομα, τα οποία έχουν οικονομική σχέση στην 
εξέλιξή της.

H συΓΚΡουσΗ συΜΦΕΡοΝΤωΝ σΤΙσ ΚΛΙΝΙΚΕσ ΜΕΛΕΤΕσ

Η νέα τάση των οργανισμών έρευνας επί συμβάσει (Contrast research organization, 
CRO) δημιούργησε νέα προβλήματα, ακόμη και σε Ακαδημαϊκά κέντρα αλλά και σε με-
γάλα νοσοκομεία. Πέρα από τον τρόπο λειτουργίας των CRO, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
νέων φαρμάκων αναδύουν την κεφαλή ενός παγόβουνου, με το οποίο η σύγκρουση της 
ιατρικής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, φαίνεται αναπόφευκτη. Αυτό 
το παγόβουνο φέρει το όνομα σύγκρουση συμφερόντων (Conflict of Interest, COI) και 
προκαλείται από το γεγονός ότι πολλοί επώνυμοι γιατροί, οι οποίοι σήμερα καλούνται 
διεθνώς διαμορφωτές της ιατρικής γνώμης (opinion makers), μετέχουν ως σύμβουλοι, 
ερευνητές στο μισθολόγιο (pay-roll) των φαρμακοβιομηχανιών, ενώ κατέχουν και υψη-
λές θέσεις σε πανεπιστημιακά ή κρατικά ιδρύματα. Πολλοί, μάλιστα, έχουν και άμεσα 
συμφέροντα ως μέτοχοι των εταιριών αυτών.53,53α

Το πρόβλημα αυτό έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, όπως μπορεί κανείς να φαντα-
στεί. Σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά, όπως είναι το New England Journal of Medicine και 
το Clinical Journal of the American Society of Nephrology, έχουν δημοσιευτεί άρθρα 
αποκλειστικά για τη COI 24,48,54,55, άρθρα σύνταξης56 και άλλα.57-59 Διαπιστώνεται ότι οδη-
γίες προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως αυτές που πρότεινε το Harvard και οι οποίες 
συνιστούν απομάκρυνση των επιστημόνων από δεσμεύσεις με φαρμακευτικές εταιρίες, 
τηρούνται μόνο από 1 στα 20 κέντρα. Προτείνονται, επίσης, μέτρα ώστε ιδιαίτερα οι 
κλινικοί να μείνουν επιστημονικά και ηθικά έξω και πάνω από αυτές τις συγκρούσεις 
συμφερόντων.

Προτού όμως στεγνώσει το μελάνι αυτών των προτάσεων- οδηγιών, δημιουργήθηκαν 
οι πρώτοι πυρήνες καταστρατήγησής τους, με τη δημιουργία των CPG, όπως εκφράστη-
καν μέσα από την ομάδα εργασίας των K/DOQI για την αναιμία. Όταν οι υπεύθυνοι του 
NKF των ΗΠΑ δημιούργησαν την ομάδα των K/DOQI, δεν προέβλεψαν την πιθανότητα 
ότι κάθε σύσταση που θα πρότειναν τα μέλη της επιτροπής θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ύποπτη ή να τεθεί εν αμφιβόλω.45

Αυτό γιατί, αναμφισβήτητα γνώριζαν όχι μόνον ότι η Αmgen ήταν ο ιδρυτής και ο 
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κύριος χορηγός της δημιουργίας των CPG,24 αλλά και ότι ο πρόεδρος και ο συμπρόεδρος 
της συντακτικής επιτροπής των K/DOQI, καθώς και οι δύο συμπρόεδροι της ομάδας 
εργασίας για την αναιμία, ήταν σύμβουλοι της Amgen, της Ortho Biotech ή και των δύο.52 
για να γίνει πιο έντονη η οικονομική συνδιαλλαγή, τονίζεται ότι 11 από τα 15 μέλη της 
ομάδας εργασίας είχαν την ίδια σχέση.24,32 Επιπλέον, πολλά από τα 40 ή περισσότερα 
μέλη της επιτροπής ανασκόπησης του αρχικού κειμένου των οδηγιών52 είχαν την ίδια 
COI. Τι εκφράζει αυτή η σχέση, διερωτάται ο Kassirer;4

Τα αποτελέσματα της COI άρχισαν να αναδύονται και αποτελούν, πλέον, πηγή 
συγκρούσεων μεταξύ της Νεφρολογικής κοινότητας και της οικονομικής πολιτικής της 
κοινωνίας, όπως φαίνεται από σειρά πρόσφατων άρθρων σε διάφορα έγκυρα περιο-
δικά,18,24,48,52,60-62 καθώς και στην έκθεση της Committee on Wars and Means, House of 
Representative (2006),63 μετά τη χρήση και την ευρεία κλινική εφαρμογή των CPG. 

Οι αρχικές CPG των K/DOQI του 2004 προκάλεσαν τις πρώτες αμφισβητήσεις, αφε-
νός λόγω της επιχορήγησης που έλαβαν από τις βιομηχανίες φαρμάκων, αφετέρου δε 
λόγω της COI των μελών της ομάδας εργασίας.64 Η Angell Marcia, πρώην εκδότης του 
περιοδικού New England Journal of Medicine, δήλωνε ότι οι CPG δεν μπορούν να γίνουν 
πιστευτές, επειδή λειτουργούν με την οικονομική ενίσχυση των φαρμακοβιομηχανιών.64 
Αναλυτής των αποθεμάτων των προϊόντων της βιοτεχνολογίας64 υποστήριξε ότι οι συ-
στάσεις που στηρίζονται σε γνώμες ειδικών και οι οποίες προτείνουν τη διατήρηση της 
στάθμης του Ca «κατά προτίμηση στα κατώτερα επίπεδα των φυσιολογικών τιμών (8,4 -9,5 
mg/dL)», ευνοούν εμφανώς τη χρήση του προϊόντος της Amgen σινακαλέτη, το οποίο 
την ίδια περίοδο βρισκόταν στην τελική φάση της διαδικασίας έγκρισης.65 

Αυτή η σύσταση θεωρήθηκε ως το αποτέλεσμα της σχέσης των μελών της επιτροπής 
με την Genzyme, καθώς και συμπερασμάτων τα οποία ευνοούν τη χρήση της σεβελαμέ-
ρης, ενός δεσμευτικού του P. Οι δύο ΦΕ ήταν χορηγοί για τη δημιουργία των οδηγιών 
για το μεταβολισμό των οστών. Επίσης, παρά την έλλειψη ουσιαστικών δεδομένων, οι 
CPG στηρίχθηκαν σε γνώμες ειδικών που υποστήριξαν ότι η χορήγηση ενεργού βιταμίνης 
D σε ασθενείς με ΧΝΝ σταδίων 3 και 4 πρέπει να αποφεύγεται, όταν η στάθμη του Ca 
είναι > 9,5 mg/dL.65 Η οδηγία αυτή, επίσης, ευνοεί τη χρήση της σινακαλσέτης.

αξΙοΛοΓΗσΗ ΤωΝ CPG

Στο σημείο αυτό, αρχίζει να αναδύεται η δυσκολία κατά την εφαρμογή των νέων 
CPG στην καθημερινή κλινική πράξη, η οποία διαπιστώνεται από το χάσμα μεταξύ της 
βασισμένης σε αποδείξεις ιατρικής και της κλινικής πράξης.66 Αποτελέσματα μελετών 
στις ΗΠΑ και στην Ολλανδία67 υποστηρίζουν ότι ποσοστό 30-40% των ασθενών δεν 
ωφελούνται από τις σύγχρονες εξελίξεις, ενώ 20-25% δεν χρειάζονται τη φροντίδα που 
λαμβάνουν, ή αυτή είναι δυνητικά επιβλαβής.Παράλληλα, εκτιμάται ότι στην Ευρώπη 
δαπανήθηκαν 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά φαρμάκων, αρκετά από τα οποία 
υποστηρίζεται ότι είναι εντελώς αχρείαστα (Stats Bank).

Η δημιουργία, συνεπώς, συστήματος βαθμολόγησης των ενδείξεων και των οδηγιών 
θεωρήθηκε αναπόσπαστο μέρος των CPG και βασική παράμετρος για την υιοθέτηση 
και την εφαρμογή τους. Ένα σύστημα τυποποίησης της βαθμολόγησης θα διευκολύνει 
καταρχήν την επικοινωνία μεταξύ των ιατρών και θα επιτρέψει τη σύγκριση των CPG 
μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Προς το παρόν, υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στο 
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σύστημα βαθμολόγησης που χρησιμοποιείται στις οδηγίες για τη Νεφρολογία. 
Ισχυρές ενδείξεις υποστηρίζουν ότι η τυποποίηση των CPG προσφέρει δυο βασι-

κά πλεονεκτήματα: α) μειώνει δραστικά το κόστος και β) βελτιώνει την έκβαση των 
ασθενών.68 Ο καλύτερος τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου των CPG είναι η κλινική 
αξιολόγηση και η μέτρηση βασικών δεικτών της επιβίωσης των ασθενών σε ΧΑ. Οι κυ-
ριότεροι δείκτες της επιβίωσης των ασθενών σε ΧΑ είναι η νοσηρότητα, η θνητότητα 
και η QOL.

Μολονότι, οι μέθοδοι υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας έχουν βελτιώσει 
σημαντικά την επιβίωση των ασθενών, η συχνότητα της θνητότητας παραμένει ακόμη σε 
υψηλά επίπεδα. Η μελέτη DOPPS, για παράδειγμα, διαπίστωσε διαφορές στην κλινική 
εφαρμογή της ΑΚ μεταξύ των επτά χωρών που συμμετείχαν στη μελέτη.69 Παρόμοιες 
διαφορές παρατηρήθηκαν και στη θνητότητα και μεταξύ των μονάδων τεχνητού νεφρού 
των διαφόρων χωρών. Υποστηρίζεται ότι πρέπει να υπάρχει ένας κρίκος ο οποίος να συν-
δέει τις διαφορετικές πρακτικές εφαρμογής της ΑΚ και την επιβίωση των ασθενών.

Το 2004, η επιτροπή των K/DOQI όρισε μια ομάδα βαθμολόγησης των αποδείξεων 
(evidence-rating group, ERG), αποτελούμενη από νεφρολόγους, ειδικούς στη δημιουργία 
οδηγιών και στη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Στόχος της ERG ήταν 
η δημιουργία ενός συστήματος βαθμολόγησης, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στις οδηγίες σε ασθενείς με ΧΝΝ. Η ERG συνήλθε το Νοέμβριο του 2004 στο St. Louis 
των ΗΠΑ και δημιούργησε το πρώτο σύστημα βαθμολόγησης των CPG, το οποίο στη 
συνέχεια τέθηκε για κρίση σε όλες σχεδόν τις συναφείς με τη νεφρολογία Ιατρικές 
Εταιρείες. Η δημιουργία ενός παρόμοιου συστήματος είναι πολύπλοκη.70 για το λόγο 
αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα.71

Οι CPG, παρά τη φαινομενική αξία τους, δεν αποτελούν πανάκεια για όλες τις περι-
πτώσεις. Αυτό γιατί, συνήθως, εστιάζουν το ενδιαφέρον στη βελτίωση της αντιμετώπισης 
μιας συγκεκριμένης νόσου ή επιπλοκής, ενώ παραλείπουν να επεκτείνουν τις οδηγίες 
και για τις λοιπές συνοδούς νόσους.72,73 Η συσχέτιση των CPG με τις μετρήσεις κλινικών 
παραμέτρων (Clinical Performance measures, CPM) έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 
στον έλεγχο και τη ρύθμισή τους, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα και βελτίωση 
της έκβασης των ασθενών.74,75 Η βαθμολόγηση των ενδείξεων που προκύπτουν από 
τις CPG είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, για το οποίο έχουν προταθεί πολλά συστήματα 
και τρόποι προσέγγισης,10,71 με συνέπεια την εξαγωγή διαφορετικών συμπερασμάτων, 
όταν τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται για τις ίδιες ενδείξεις.76 Ακόμη, η χρήση των 
ίδιων μεθόδων από διαφορετικούς χρήστες είναι δυνατόν να οδηγήσει σε διαφορετική 
βαθμολόγηση των ενδείξεων.77

H ERG ανασκόπησε όλα τα συστήματα βαθμολόγησης των CPG που χρησιμοποι-
ούνται από Νεφρολογικούς και μη οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του συ-
στήματος της ομάδας GRADE (Grades of Recommendation Assessment, Development 
and Evaluations).78 Το σύστημα GRADE προσδιορίζει ξεχωριστή βαθμολογία για την 
ποιότητα των αποδείξεων και για την ισχύ των οδηγιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τη βαθμολόγηση ερωτήσεων που κατευθύνονται στην αποτελεσματικότητα των κλινικών 
παρεμβάσεων και ενσωματώνουν το σύνολο των επιδράσεων, όπως προκύπτουν από 
την εκτίμηση των μετα-αναλύσεων.
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οΙ ΚΛΙΝΙΚΕσ ΜΕΛΕΤΕσ σΤΗ συΓχΡοΝΗ ΕΠοχΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου υπολογίζεται ότι στοιχίζει 
από 300-600 εκατομμύρια δολάρια. Το 70% των χρημάτων αυτών που προορίζονται για 
κλινικές μελέτες, στις ΗΠΑ, προέρχονται από τη φαρμακοβιομηχανία και το υπόλοιπο 
30% από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (National Institute of Health, NIH).79

Η Υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ (Food and Drug Administration, FDA), 
την οποία ακολουθούν οι περισσότερες χώρες, απαιτεί από τη φαρμακοβιομηχανία να 
αποδείξει ότι το νέο της προϊόν είναι δραστικό και ασφαλές, αυτό καθ’ εαυτό ή και ακόμη 
περισσότερο από τα κυκλοφορούντα φάρμακα. Η διαδικασία αυτή γίνεται με τη στρατο-
λόγηση των κατάλληλων ατόμων- εθελοντών, τα οποία θα δεχθούν να υπογράψουν τη 
βεβαίωση συναίνεσης προκειμένου να περιληφθούν στο πρωτόκολλο και να υποβληθούν 
στη θεραπεία. Τονίζεται ότι, για κάθε ημέρα καθυστέρησης της έγκρισης ενός φαρμά-
κου, η φαρμακοβιομηχανία χάνει περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια. για το λόγο αυτό, 
η ταχύτητα διεκπεραίωσης του πρωτοκόλλου έχει μεγάλη σημασία για την ΦΕ.

Την αδυναμία της Ακαδημαϊκής κοινότητας να κινηθεί με ταχείς ρυθμούς στη διεκ-
περαίωση των πρωτοκόλλων έρχονται να καλύψουν νέοι εξωνοσοκομειακοί οργανισμοί. 
Έτσι, τα τελευταία 10 χρόνια αναπτύχθηκε ένα νέο είδος δικτύου κλινικής έρευνας 
φαρμάκων, όπως είναι οι οργανισμοί έρευνας επί συμβάσει (Contract Research Orga-
nizations, CRO) και οι οργανισμοί τοπικής διαχείρισης (site-management organizations, 
SMO), οι οποίοι άλλαξαν τελείως το τοπίο ελέγχου των φαρμάκων.80 Παρά το γεγονός 
ότι οι CRO καταλαμβάνουν βαθμιαία όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του ρόλου της Ακα-
δημαϊκής Ιατρικής στη δοκιμή των φαρμάκων, αποτελεί έκπληξη ότι δεν έχει δοθεί η 
δέουσα σημασία στη λειτουργία τους.81 Οι οργανισμοί αυτοί είναι ικανοί να προσφέρουν 
μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην ολοκλήρωση των κλινικών μελετών, 
σε σχέση με τις ιατρικές ομάδες.

Ερώτημα όμως αποτελεί ο τρόπος λειτουργίας τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
προσόντα που διαθέτουν, την τήρηση των κανόνων της ηθικής, την υπευθυνότητα 
διενέργειας του πρωτοκόλλου, ή το βαθμό ανεξαρτησίας από τον πελάτη τους, που 
είναι η φαρμακευτική εταιρία.

Αξιοπρόσεκτη είναι η προοδευτική αύξηση των ετησίων εσόδων των CRO, τα οποία 
από 7 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια το 2001, σήμερα υπολογίζονται στα 17,8. Από 
τις 100 CRO που λειτουργούν, οι τέσσερις μεγαλύτερες [Quintiles, Covance, Phar-
macentical Product Development (PPD) και Charles River Laboratories], έχουν έσοδα 
δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δύο άλλες (Parexel και MDS Pharma Services) πάνω από 
500 εκατομμύρια82 (Εικ. 2). Η αύξηση των εσόδων των CRO αντανακλά τη συμβολή των 
φαρμακοβιομηχανιών στη διενέργεια των κλινικών μελετών.

Μια μελέτη, η οποία επιχορηγήθηκε από μια μεγάλη CRO και έγινε από το Πανεπι-
στήμιο Tufts, για την αξιολόγηση των υπό ανάπτυξη φαρμάκων, έδειξε ότι 10 από τις 
μεγαλύτερες CRO περιέλαβαν 640.000 άτομα σε μελέτες του 2004. Σύμφωνα δε με 
την εταιρία καταγραφής των κλινικών μελετών, την Thomson Center Watch, οι CRO 
έπαιξαν βασικό ρόλο στο 64% της φάσης 1, 2, και 3 των κλινικών μελετών το 2003, με 
συμβάσεις 7,6 δισεκατομμυρίων δολλαρίων, σε σχέση με 28% το 1993 και με έσοδα 1,6 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων.83 (Εικ. 3)

Η εμπορευματοποίηση των κλινικών μελετών, με τον τρόπο που διενεργούνται σή-
μερα, έχει δημιουργήσει έντονους προβληματισμούς όσον αφορά στην επίδρασή τους 
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στην επιστήμη και τους ασθενείς. Οι προβληματισμοί αναδύονται με σαφήνεια από τα 
ακόλουθα παραδείγματα. Το 2005, ανακοίνωση στο Bloomberg News αποκάλυψε ανε-
πάρκειες και παραλείψεις στη φάση 1 και 2 των κλινικών μελετών που διενεργούσε η 
SEBC International CRO στη Φλώριδα των ΗΠΑ σε ξενοδοχείο 675 κλινών. Το ξενοδοχείο 
αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο κέντρο πειραματικών μελετών φαρμάκων στη βόρεια 
Αμερική. Ένα επιπλέον επιβαρυντικό στοιχείο αφορούσε το Διευθυντή των κλινικών 

Εικ. 2. Απεικονίζονται τα ολικά έσοδα για το 2006 των 10 μεγαλύτερων CRO. Δεδομένα από το Thomson 
Center-Watch.
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μελετών της SEBC, ο οποίος ήταν γιατρός χωρίς άδεια παρακολούθησης και ελέγχου 
των κλινικών μελετών. Οι μετέχοντες ήταν φτωχοί Ισπανοί μετανάστες, οι οποίοι θα 
ελάμβαναν χρηματικό ποσό ανά μελέτη, χωρίς όμως ενημέρωση για τους κινδύνους ή 
το ενδεχόμενο θανάτου. Σε άλλη μελέτη της SEBC στο Montreal, ασθενής συμμετείχε 
στη μελέτη παρόλο ότι ήταν γνωστό ότι έπασχε από ενεργό φυματίωση. Η λειτουργία 
της εταιρίας στη Φλώριδα ανεστάλη τον Αύγουστο του 2007, με καταβολή στους 
μετόχους 28,5 εκατομμύρια δολλάρια. Η νέα εταιρία που δημιουργήθηκε ονομάζεται 
PharmaNet.81

Το 2006, πολλά άτομα παρουσίασαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) κατά τη 
διάρκεια μελέτης φάσης 1 στην Αγγλία, η οποία διενεργούνταν με την ευθύνη της CRO 
Parexel. Έξι υγιείς εθελοντές παρουσίασαν βλάβη πολλαπλών οργάνων και νοσηλεύτηκαν 
στη ΜΕθ. Τα άτομα αυτά έλαβαν μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία παρασκευάστηκαν 
στη γερμανία από την εταιρία TeGenevo. Ελεγκτές της British Medicines and Health-
care Products Regulation Agency διαπίστωσαν ότι ο υπεύθυνος γιατρός είχε ανεπαρκή 
εκπαίδευση και εμπειρία83 και ότι η Parexel δεν διέθετε σύστημα παρακολούθησης σε 
24ωρη βάση.

ασΦαΛΕΙα ΚαΙ αΠοΤΕΛΕσΜαΤΙΚοΤΗΤα ΤωΝ ΦαΡΜαΚωΝ

Τα τελευταία χρόνια, έχει αναφερθεί σημαντικός αριθμός ΑΕ στον ιατρικό τύπο, 
αλλά και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), από νέα, κυρίως, φάρμακα, μετά την 
έγκριση και την ευρεία κλινική εφαρμογή τους. Οι αναφορές αυτές έχουν προβλημα-
τίσει την κοινή γνώμη και έχουν δημιουργήσει ρωγμές στο, μέχρι πρόσφατα, ακέραιο 
σύστημα λήψης αποφάσεων από τον FDA, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων.

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια του 20ου και τα πρώτα του 21ου αιώνα, η ασφάλεια 
της συνταγογράφησης και η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων ήρθαν στην επιφάνεια 
με ιδιαίτερη ένταση και ευαισθητοποίησαν την ούτως ή άλλως ανήσυχη κοινή γνώμη 
σε θέματα υγείας και χρήσης των φαρμάκων. Στο πλαίσιο αυτό, η ανακοίνωση μιας 
σοβαρής ΑΕ και η συνεπεία αυτής διαδικασία απομάκρυνσης από την κυκλοφορία ενός 
φαρμάκου δε συνοδεύεται πάντα από αντίστοιχη ενημέρωση της κοινής γνώμης για τους 
κινδύνους. Από την άλλη πλευρά, η έγκριση της κυκλοφορίας ενός φαρμάκου χωρίς 
προσπάθεια εξασφάλισης επαρκούς ασφάλειας και αποτελεσματικότητάς του συμβάλλει 
στην επιδείνωση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τους εθνικούς οργανισμούς φαρ-
μάκων (αντίστοιχους ΕΟΦ), ιδιαίτερα δε στον FDA, τον οποίο οι περισσότερες χώρες 
χρησιμοποιούν ως πρότυπο.

Τα θέματα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο έντονων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων 
μεταξύ των μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας, των οργανισμών καταναλωτών, των 
επαγγελματικών εταιριών και των νομικών, ιδιαίτερα όσον αφορά στις αιτίες και τις λύσεις 
που μπορούν να δοθούν στα προβλήματα αυτά. Ο FDA και το Department of Human and 
Health Services (DHHS) προγραμμάτισε μια σειρά ενεργειών, με στόχο τη διερεύνηση του 
προβλήματος της ασφάλειας των φαρμάκων. Μεταξύ αυτών, βασική ήταν η αίτηση προς 
το ΙΟΜ να συγκροτήσει επιτροπή μελέτης της λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας 
των φαρμάκων στις ΗΠΑ και η υποβολή συστάσεων για τον προσδιορισμό του κινδύνου, 
την επιτήρηση και την ασφαλή χρήση και αποτελεσματικότητα των φαρμάκων.
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Η επιτροπή παρέδωσε το πόρισμά της σε 15 μήνες, το οποίο αποτελείται από 25 
συστάσεις, οι οποίες πέραν των παραπάνω στόχων έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν 
τον πολίτη και να εμπνεύσουν σε αυτόν ένα αίσθημα για την ασφαλή χρήση και 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων.

Παράλληλα, το κέντρο για τη μελέτη και την έρευνα των φαρμάκων (Centre for Drug 
Evaluation and Research, CDER) του FDA, επεξεργάζεται το σύνολο των πληροφοριών 
που φθάνουν στο FDA και έχουν σχέση με τον κίνδυνο και το όφελος των φαρμάκων και 
κρίνουν την επιστημονική βάση των πληροφοριών από την ανακάλυψη του φαρμάκου 
έως το τέλος της κυκλοφορίας τους.

Ο ρόλος του CDER είναι πολύ σημαντικός, αν ληφθεί υπόψη ότι οι συνέπειες από 
τη χρήση ενός φαρμάκου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, το οποίο εκτείνεται από τη βελ-
τίωση της υγείας έως το θάνατο του ασθενούς και όσον αφορά στο φάρμακο με την 
ευρεία εφαρμογή, αυτές είναι δυνατό να επηρεάζουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. 
Η διάκριση της επίδρασης την οποία ασκεί ένα φάρμακο μεταξύ ενός ασθενούς και του 
πληθυσμού είναι πολύ σημαντική, επειδή αντανακλά ένα σύμπλεγμα προσδιορισμών 
που πρέπει να κάνει ο FDA όταν ένα φάρμακο είναι χρήσιμο σε έναν ασθενή, ενώ ταυ-
τόχρονα όμως μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία του πληθυσμού. Από την άλλη 
πλευρά, η επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων για τον ασθενή είναι έργο του γιατρού, 
ενώ ο FDA έχει ως στόχο να διερευνήσει τους κινδύνους και το όφελος που μπορεί να 
προκαλέσουν τα φάρμακα στον πληθυσμό.

Στη διάρκεια λειτουργίας της επιτροπής του ΙΟΜ, διατυπώθηκε και η άποψη ότι 
η απομάκρυνση ενός φαρμάκου, η οποία αποτελεί τη μία από τις πολλές δυνητικές 
πτυχές της ασφάλειας του φαρμάκου, παριστά de facto ανεπάρκεια του συστήματος 
ελέγχου των φαρμάκων. Υποστηρίχθηκε, ακόμη, ότι η διαπίστωση σπάνιας και βαριάς 
ΑΕ σε φάρμακο το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε, δείχνει ότι κάποιο λάθος έγινε (ή 
έκανε κάποιος) στη διαδικασία έγκρισης και αποδοχής του. Οι παρατηρήσεις αυτές δε 
φαίνεται να έχουν άμεση σχέση με τον FDA. Αυτό γιατί η αποδοχή ενός φαρμάκου από 
τον FDA δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για όλο το χρονικό 
διάστημα κυκλοφορίας του. Επιπλέον, κάθε νέο φάρμακο δεν σημαίνει πάντα ότι είναι 
και το καλύτερο. Φαίνεται ότι ακόμη και το καλύτερα μελετημένο σύστημα ασφάλειας 
των φαρμάκων δεν είναι σε θέση να προβλέψει την εμφάνιση ΑΕ μετά την έγκριση και 
κυκλοφορία του. Από την άλλη πλευρά, είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τα πάντα για το 
φάρμακο που έγινε αποδεκτό, δεδομένου ότι ο μηχανισμός δράσης του είναι πολύπλο-
κος. Επιπλέον, οι κλινικές δοκιμές που έγιναν πριν την έγκρισή του περιέλαβαν καλά 
επιλεγμένα άτομα, τα οποία είναι δυνατό να μην αποτελούσαν αντιπροσωπευτικό δείγμα 
του μεγάλου φάσματος των ασθενών που λαμβάνουν πλέον το φάρμακο διαχρονικά και 
σε συνδυασμό και με άλλα φάρμακα.

Η κατανόηση, συνεπώς, της σχέσης κόστους- οφέλους από τη χρήση των φαρμάκων 
θα αναδυθεί στη διαχρονική πορεία της χορήγησής τους. 

Το ΦαΡΜαΚο ΜΕσα αΠο ΤΗ σχΕσΗ ΓΙαΤΡωΝ-ΦΕ

Υποστηρίζεται ότι όταν ένα λειτούργημα,όπως είναι η ιατρική, αλληλεπιδρά με τις δυ-
νάμεις του καπιταλισμού, όπως είναι οι φαρμακοβιομηχανίες, προκύπτει ένα δράμα.84

Η αλληλεπίδραση γιατρών- ΦΕ επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις σχέσεις γιατρού-
Ασθενή.
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Η ΦΕ παράγει και διανέμει φάρμακα τα οποία ασκούν ευεργετική επίδραση και τα 
οποία ενίοτε ο γιατρός αδυνατεί να χρησιμοποιήσει όπως πρέπει ή τα χρησιμοποιεί σε 
ανεπαρκείς δόσεις.85

Στις περιπτώσεις αυτές οι ΦΕ καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες να πείσουν 
το γιατρό να χρησιμοποιεί τα φάρμακα, διαδικασία την οποία θεωρούν ως συμβολή 
στη δημόσια υγεία. Παράλληλα, η προώθηση των προϊόντων τους προς τους γιατρούς 
αποσκοπεί στην αύξηση των πωλήσεων. Με την τάση αυτή των ΦΕ αυξάνεται το κόστος 
των φαρμάκων, ενώ η κακή ή η υπερβολική κατανάλωσή τους συμβάλλει στην εμφάνιση 
ΑΕ στους ασθενείς.86

Πρόσφατα, σημαντικές εξελίξεις έχουν ανανεώσει το ενδιαφέρον της κοινωνίας για 
τις σχέσεις γιατρών-ΦΕ. Μια από αυτές αφορά τη μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης 
των φαρμάκων, των οποίων το κόστος το 2002 ανήλθε στο ποσό των 162,4 δισεκατομ-
μυρίων δολλαρίων, όταν για πολλά χρόνια παρέμεινε σε διψήφιο αριθμό.87 Η δεύτερη 
εστιάζεται στη μεγάλη δημοσιότητα που δημιουργήθηκε γύρω από έναν αριθμό νομι-
κά κολάσιμων περιπτώσεων για τις οποίες οι ΦΕ καταδικάστηκαν για αδικήματα που 
σχετίζονται με την προώθηση των φαρμάκων στους γιατρούς, ή για την παροχή άλλου 
είδους ανταλλαγμάτων.88-91 

Μία τρίτη εξέλιξη είναι η αυξημένη αναγνώριση και από τις δύο πλευρές, γιατρών-
ΦΕ, ότι σε πολλές περιπτώσεις η σχέση τους έχει φέρει σε δύσκολη θέση και τους δυο 
και πρέπει να αλλάξει.92-95

Η σχέση γιατρών-ΦΕ εξετάζεται υπό το πρίσμα τριών παραμέτρων που σχετίζονται 
με τη φύση, και την έκτασή της, τις συνέπειες που είναι δυνατό να προκαλεί και τη ρύθ-
μισή της, ενώ παρατίθενται και προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό να 
εξελιχθεί στο μέλον.

Η ΦυσΗ ΚαΙ Η ΕΚΤασΗ ΤΗσ σχΕσΗσ 

Η αλληλεπίδραση στις σχέσεις γιατρών-ΦΕ χαρακτηρίζεται από τη διεισδυτικότητα 
του χαρακτήρα της, η οποία αρχίζει από τα έδρανα των Ιατρικών Σχολών και συνεχίζεται 
δια βίου. Οι λόγοι αυτής της διεισδυτικότητας είναι προφανώς οικονομικοί και πηγάζουν 
από την αυξημένη κατανάλωση των φαρμάκων. Το 2002 οι ΦΕ ξόδεψαν το 33% των 
εσόδων τους στις «πωλήσεις» και στις χορηγίες (Selling and Administration).96 

Το 2001 η Εταιρεία Novartis διέθεσε το 36% των εσόδων της μόνο για το μάρκε-
τινγκ.86 Τα έξοδα των ΦΕ για την προώθηση των φαρμάκων υπολογίζονται σε 12 έως 15 
δισεκατομμύρια δολλάρια ετησίως ή 8.000 -15.000 δολλάρια ανά γιατρό.91,92,97 Το 2001 
οι αντιπρόσωποι των ΦΕ, που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση των πωλήσεων των 
φαρμάκων συναντήθηκαν με 90.000 γιατρούς στις ΗΠΑ.86,92

Πρόσφατα, περιγράφηκαν 16 τρόποι με τους οποίους είναι δυνατό οι ΦΕ να σχετί-
ζονται άμεσα ή έμμεσα με τους γιατρούς.98 Έρευνα στους ειδικευομένους έδειξε ότι 
λαμβάνουν κατά μέσο όρο έξι δώρα ετησίως από ΦΕ.99 Άλλη μελέτη σε Διευθυντές των 
επειγόντων έδειξε ότι 41% ανταποκρίνονται στο πρόγραμμα που επιτρέπει στους ειδι-
κευομένους να διδάσκονται από τους αντιπροσώπους των ΦΕ, 35% λαμβάνουν δείγματα 
δωρεά, 29% ανέφεραν ότι η συμμετοχή τους σε συνέδρια εξαρτάται από την χορηγία 
της ΦΕ.100 Άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι ειδικευόμενοι ψυχιατρικής κλινικής στο Toronto 
συμμετείχαν σε περισσότερα από 70 γεύματα με έξοδα ΦΕ και έλαβαν 75 διαφημιστικά 
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δώρα στη διάρκεια εκπαιδευτικής εκδήλωσης σε ένα έτος.101

Με την πάροδο του χρόνου και την επιστημονική εξέλιξη των γιατρών η σχέση τους 
με τις ΦΕ αναβαθμίζεται, με συνέπεια να απολαμβάνουν υψηλές οικονομικές απολαβές 
κυρίως σε honoraria και λιγότερο με συμμετοχές σε γεύματα.84

Ο συνηθέστερος τρόπος με τον οποίο οι ΦΕ έρχονται σε επαφή με τους γιατρούς 
είναι μέσω της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΣΙΕ). Σύμφωνα με την ετήσια 
έκθεση του Accreditation Council for Continuing Medical Education οι ΦΕ παρέχουν 
περίπου 900 Εκατομμύρια δολλάρια από το 1 δισεκατομμύριο δολλάρια που ξοδεύουν 
κάθε χρόνο, για τη ΣΙΕ στις ΗΠΑ.102

Πρόσφατα, έχουν δημιουργηθεί μη- κερδοσκοπικοί οργανισμοί οι καλούμενοι Medical 
Education and Communication companies, στόχος των οποίων είναι η παροχή εκπαιδευ-
τικών στοιχείων στους γιατρούς. Οι οργανισμοί αυτοί ενίοτε υποκαθιστούν τις εταιρίες 
δημοσίων σχέσεων στην ανεύρεση διαφημίσεων από τις ΦΕ.103

συΝΕΠΕΙΕσ ΤΗσ σχΕσΗσ ΓΙαΤΡωΝ-ΦΕ

Η σχέση γιατρών-ΦΕ δεν θα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης αν αυτή δεν ασκούσε 
δυνητικά επίδραση στους ασθενείς. Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης περιστρέφεται 
γύρω από την ερώτηση: «Εάν οι ΦΕ επηρεάζουν τη συμπεριφορά των γιατρών και εάν ναι, 
τα αποτελέσματα φέρνουν κάποια ισορροπία ή είναι θετικά, ή αρνητικά για την ποιότητα 
και το κόστος της παρεχόμενης φροντίδας υγείας, αλλά και για την ίδια την ιατρική». Οι 
περισσότεροι γιατροί εμφανίζονται αρνητικοί ή και με θετική συμπεριφορά προς τις ΦΕ.99 
Πολλοί, επίσης υποστηρίζουν ότι η σχέση του με τις ΦΕ έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα 
για τους ίδιους, ο οποίος προσδίδει οφέλη και στους ασθενείς.104,105 Ακόμη οι γιατροί 
υποστηρίζουν ότι δεν επηρεάζονται από τις εκπαιδευτικές προσφορές των ΦΕ. Την άποψη 
αυτή διατύπωσε το 61% των ειδικευομένων, παρόλο ότι μόνο το 16% την πιστεύει.104 
Άλλοι έχουν την τάση να θεωρούν τη σχέση γιατρών-ΦΕ ως ηθικά αποδεκτή.105 Παρά την 
εμπιστοσύνη των γιατρών στην ικανότητά τους να ανθίστανται στις επιδράσεις των ΦΕ, 
υποστηρίζεται με βάση θεωρητικά και εμπειρικά δεδομένα ότι πολλοί γιατροί πιθανόν 
να έχουν λανθασμένη άποψη για το θέμα.84 Έτσι, πολλοί εστιάζουν την προσοχή σ’ αυτό 
που καλείται δώρο και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, 
καθώς και το ρόλο που παίζει στις σχέσεις των ανθρώπων. Σύμφωνα με τον Katz et al97 
«δώρο αποτελεί κάθε χειρονομία, ανεξάρτητα από το μέγεθος, η οποία επιβάλλει στο 
λήπτη μια αίσθηση υποχρέωσης για ανταπόδοση. Η υποχρέωση για άμεση ανταπόδοση, 
ανεξάρτητα αν ο λήπτης ενεργεί ενσυνείδητα αυτή επηρεάζει την συμπεριφορά του. 
Από την άλλη πλευρά το αίσθημα της υποχρέωσης δεν σχετίζεται με το μέγεθος του 
δώρου ή της όποιας μορφής παροχής.

Η αλληλεπίδραση γιατρών-ΦΕ είναι δυνατό να επηρεάζει μια άλλη βασική παράμετρος 
η οποία αφορά την αξιοπιστία του γιατρού στα μάτια του ασθενούς και της κοινωνίας. Το 
Αμερικάνικο Κολλέγιο Ιατρών στην αναθεώρηση των οδηγιών για τη σχέση γιατρών-ΦΕ 
τονίζει: «Η αντίληψη ότι ο γιατρός όταν δίνει μια συνταγή είναι επηρεασμένος από τη 
σχέση του με τη ΦΕ είναι δυνατό να υποσκάπτει την εμπιστοσύνη του ασθενούς.

Η σχέση των ΦΕ με τους γιατρούς δεν περιορίζεται μόνο σε προσωπικό επίπεδο. 
Η φαρμακοβιομηχανία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και με τις εθνικές ή τις Διεθνείς 
Ιατρικές Εταιρείες στις οποίες ανήκουν οι γιατροί.94 Οι φαρμακοβιομηχανίες, ενισχύουν 
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οικονομικά τα ετήσια συνεδρία, καθώς και ειδικά πρωτόκολλα των Ιατρικών Εταιρειών.86 
για παράδειγμα, η ΑΜΑ έλαβε επιχορήγηση από ΦE για τη δημοσίευση των CPG στο 
σχεδιασμό των οποίων συμμετείχαν γιατροί οι οποίοι έχουν COI με τη ΦΕ.106 Υποστηρί-
ζεται ότι 59% των γιατρών που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των CPG έχουν COI με 
τις ΦΕ, της οποίας το φάρμακο επηρεάζεται από αυτές.107

ΠΡοσΠαθΕΙΕσ ΓΙα ΤΗ ΡυθΜΙσΗ ΤΗσ σχΕσΗσ ΓΙαΤΡωΝ- ΦΕ

Τα τελευταία χρόνια, οι δυνητικές συνέπειες των επιδράσεων της σχέσης γιατρών- ΦΕ 
έχουν προβληματίσει τους ιατρικούς φορείς, τις ΦΕ και την πολιτεία. Αυτή η περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα δυσπιστίας πάνω από τις σχέσεις γιατρών- ΦΕ έχει ευαισθητοποιήσει τους 
φορείς σε μια προσπάθεια δημιουργίας οδηγιών που να διαφοροποιούν την κατάλληλη 
από την ακατάλληλη σχέση, με στόχο τη μείωση της αλληλεπίδρασης.108 Πολλές από 
αυτές τις οδηγίες και ρυθμίσεις της σχέσης γιατρών- ΦΕ έχουν δημοσιευθεί από το 
2004.109 Οι οδηγίες αυτές έχουν δεχθεί αυστηρή κριτική, γιατί θεωρούνται περιορισμένης 
σύλληψης και πρακτικά μη εφαρμόσιμες. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η κριτική δύο από 
των προηγούμενων εκδοτών του New England J Medicine, του Arnold Rehlman και της 
Marcia Angell, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι οδηγίες της ΑΜΑ είναι “γενικές και αόριστες”.86 

Έχει, επιπλέον, διατυπωθεί η άποψη ότι είναι δύσκολο για το γιατρό να αποφύγει την 
επίδραση ακόμη και ήπιας δραστηριότητας της ΦΕ. “Πιθανόν να υπάρχουν γιατροί, οι 
οποίοι να έχουν το ηθικό ανάστημα να ανθίστανται στις πιέσεις της ΦΕ.” θα θέλαμε να 
τους συναντήσουμε.109

ΜΕΛΛοΝΤΙΚΕσ ΠΡοοΠΤΙΚΕσ ΤΗσ σχΕσΗσ ΓΙαΤΡωΝ- ΦΕ

Ο Blumenthal84 υποστηρίζει ότι είναι πολύ νωρίς για να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο 
οι αναδυόμενες προσπάθειες θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
αλληλεπίδρασης της σχέσης γιατρών- ΦΕ, όσον αφορά στη φύση, την έκταση ή τις επι-
δράσεις της. Διάσπαρτες αναφορές υποστηρίζουν ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η μείωση 
της έκτασης των προσφορών από τις ΦΕ, ενώ παρατηρούνται και οι πρώτες αντιδράσεις 
στην εφαρμογή των νέων οδηγιών. Αναμφισβήτητα, ο τελικός διαιτητής της φύσης, της 
έκτασης και των συνεπειών της σχέσης είναι το ίδιο το ιατρικό επάγγελμα.103 Δεδομένου 
ότι οι ΦΕ είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί, η προώθηση των προϊόντων τους θα γίνεται με 
όλους τους κανόνες της αγοράς, χωρίς να μπορεί να εξασφαλιστεί ακόμα και η χρήση 
μη θεμιτών μέσων. Επαφίεται, συνεπώς, στο γιατρό να αποφασίσει εάν θα δεχθεί την 
πληροφορία που του προσφέρουν και θα υποκύψει στις σειρήνες του κέρδους.
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Η κοινωνική θέση των γιατρών σήμερα

Ι. Κοσμίδης

Σήμερα η κοινωνική θέση των γιατρών δεν διαφέρει και πολύ απο αυτή που ήταν 
πάντοτε. Απλώς οι κοινωνίες προσαρμόζονται στα εκάστοτε δεδομένα. Το ερώτημα 
είναι κατά πόσον και σε ποιά αναλογία οι γιατροί συμπεριφέρονται όπως αρμόζει στη 
θέση αυτή.

Χωρίς αμφιβολία, η ιατρική είναι η επιστήμη με το ασύγκριτα μεγαλύτερο και πολυ-
σχιδέστερο γνωστικό αντικείμενο. Μια απλή σύγκριση του μηνιαίου αριθμού των δημο-
σιεύσεων που αφορούν την ιατρική επιστήμη με εκείνον οιασδήποτε άλλης επιστήμης 
επιβεβαιώνει αυτό τον ισχυρισμό. Το ποσοστό των ιατρών που έχουν σημαντικό ή τερά-
στιο αριθμό δημοσιεύσεων, συγκρινόμενο με εκείνο άλλων επιστημόνων, αποκαλύπτει 
τη μεγάλη διαφορά.

Είναι απόλυτα φυσικό, λοιπόν, η κοινωνία να αντιλαμβάνεται τα παραπάνω, να ανα-
γνωρίζει τις δια βίου προσπάθειες των γιατρών για καλύτερη μόρφωση, να εκτιμά και 
να σέβεται το ιατρικό σώμα γενικά. Εν τούτοις ανάλογα με το χαρακτήρα του ασθενούς, 
το συναίσθημα προς τον ιατρό κυμαίνεται απο τον απόλυτο σεβασμό μέχρι την πλήρη 
αμφισβήτηση. βεβαίως, στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας παίζουν ρόλο ο χαρακτήρας 
και η συμπεριφορά και των δύο μερών.

Σ’αυτό το γενικό πλαίσιο ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς 
του γιατρού, διαμορφώνεται μια σχέση που χαρακτηρίζεται από ανυπόκριτη στοργή 
και ενδιαφέρον του γιατρού προς τον άρρωστο, υπομονή και κατανόηση στη πιθανή 
πολυλογία του, έλλειψη αλαζονείας, εγωϊσμού, υπερβολής, κομπασμού. Η σχέση αυτή 
σε συνδυασμό φυσικά με θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
του αρρώστου, οδηγούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της αφοσίωσής του στο 
γιατρό.

Οι γιατροί είναι γενικά περιζήτητοι σε κοινωνικές εκδηλώσεις και η εκλογή τους 
στο Κοινοβούλιο, τους Δήμους, τις Νομαρχίες, Ιδρύματα κ.λ.π., αποδεικνύει το βαθμό 
αποδοχής τους απο το κοινωνικό σύνολο.

Απο την άλλη πλευρά, ο κομπασμός, η επίδειξη πλούτου και άσχετων με την επιστή-
μη ισχυρών κοινωνικών σχέσεων, μπορούν να προκαλούν το θαυμασμό, πολλές φορές 
όμως και το φθόνο ή ακόμη και το μίσος.

Στο «περί ιητρού» έργο της Ιπποκρατείου Συλλογής (η πατρότητα του οποίου αμ-
φισβητείται, δεν παύει όμως να αποδίδει το Ιπποκράτειο πνεύμα), δίδονται ορισμένοι 
κανόνες, όπως τα περί καθαριότητος, σεμνής περιβολής, εχεμύθειας, ανεπίληπτου 
ήθους, σοβαρότητος, συμπόνιας, κ.λ.π. Αποθαρρύνεται η υπεροψία και η σκληρότης, 
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όπως και η υπερβολική ιλαρότητα, δηλαδή να μην είναι ούτε κακός και μουτρωμένος, 
ούτε χαζοχαρούμενος.

Σημειώνω επίσης και το ιδιαίτερα κατατοπιστικό εδάφιο απο ένα άλλο έργο της 
Ιπποκρατείου Συλλογής «Περί ευσχημοσύνης»: «Δι ό δει αναλαμβάνοντα τουτέων των 
προειρημένων έκαστα, μετάγειν τη σοφίην ες την ιητρικήν και την ιητρικήν ες την σοφίην. 
Ιητρός γαρ φιλόσοφος ισόθεος.»

Και σε μετάφραση: 
«Έτσι, πρέπει, παίρνοντας κανείς το καθένα απο τα σημεία που αναφέραμε, να με-

ταφέρει και να εφαρμόζει τη φιλοσοφία στην ιατρική και την ιατρική στη φιλοσοφία. Ο 
ιατροφιλόσοφος είναι ίσος προς τους θεούς.»

Σήμερα γεννάται ένα ερώτημα: είναι οι γιατροί καλύτεροι ή λιγότερο καλοί απο 
παλιά; Αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι σήμερα η ζωή του καθενός είναι πολύ 
πιο διαφανής απο παλιότερα. Η εντύπωση λοιπόν οτι ενδεχομένως σε παλιότερες 
εποχές οι γιατροί ακολουθούσαν την Ιπποκρατική ηθική περισσότερο απο σήμερα 
μπορεί να είναι αβάσιμη, αν λάβει κανείς υπ’όψιν ότι σήμερα μαθαίνονται όλα ευκο-
λότερα και γρηγορότερα. Οι πράξεις και παραλείψεις αποκαλύπτονται, διογκώνονται, 
τιμωρούνται. Παλιότερα, ένα ιατρικό σφάλμα περνούσε απαρατήρητο και αν υπήρχαν 
υποψίες, γρήγορα όλα ελησμονούντο. Σήμερα υπάρχουν δικηγόροι εξειδικευμένοι στα 
ιατρικά σφάλματα και η ανάγκη για ασφάλιση έναντι ποινικών ή αστικών ευθυνών έχει 
γίνει σχεδόν υποχρεωτική. Αυτό, από το άλλο μέρος, έχει οδηγήσει σε μια «αμυντική» 
ιατρική, η οποία ασκείται με υπερβολικές και πολλαπλές εξετάσεις και ελέγχους που 
επιβαρύνουν τον ασθενή, το ασφαλιστικό του ταμείο, τα κράτη, την ανθρωπότητα. 
Οδηγεί επίσης στη χορήγηση φαρμάκων, πολλές φορές περιττών, προς μεγάλη χαρά 
των φαρμακευτικών εταιριών.
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