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Η συνεργατική πλατφόρμα είναι μία καλή πρακτική η οποία ανέκυψε από την ανάγκη να

βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες παρακολούθησης και ορθής διαχείρισης των κλινικών

μελετών καθώς ο αριθμός τους έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Τί πετύχαμε με αυτήν την πλατφόρμα;

• Καλύτερη καταγραφή και αποτύπωση των στοιχείων (διοικητικών και οικονομικών) των

κλινικών μελετών.

• Σημαντική μείωση γραφειοκρατίας και διεκπεραίωσης απαιτούμενων διαδικασιών για τη

διεξαγωγή της εκάστοτε κλινικής μελέτης (πρωτοκόλληση και υπογραφή εγγράφων,

εγκρίσεων, έκδοση αποφάσεων κ.τ.λ.)

• Άμεση διατμηματική επικοινωνία για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει ανά μελέτη

• Περιορισμός του φυσικού αρχείου στο ελάχιστο (ψηφιακή βιβλιοθήκη)

• Άμεση και έγκυρη πρόσβαση σε στατιστικά και οικονομικά στοιχεία

… τι ακριβώς είναι ?



… πως σχεδιάστηκε !!

Η διεξαγωγή μιας κλινικής μελέτης στο χώρο του Νοσοκομείου, λόγω της πολυπλοκότητάς

της , προϋποθέτει την εμπλοκή πολλών τμημάτων με αποτέλεσμα αρκετές φορές να είναι

δύσκολη η σωστή παρακολούθησή της.

Έτσι, λοιπόν, για την ορθή παρακολούθηση και διαπεραίωσή της, δημιουργήθηκε με την

προτροπή του στελέχους που ασχολείται με την οικονομική διαχείριση των κλ μελετών

μια ομάδα που απαρτιζόταν από 4 άτομα (Γραμματέας Ε.Σ, 2 άτομα από το τμήμα

πληροφορικής και την υπεύθυνη για την Οικ. Διαχ/ση των κλ μελετών).

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτής στην πλατφόρμας έγινε εσωτερικά από αυτή την

ομάδα οπότε δεν υπήρξε και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Νοσοκομείο



Στην αρχική οθόνη της συνεργατικής πλατφόρμας καταγράφονται όλα τα

χαρακτηριστικά της κλινικής μελέτης π.χ τίτλος, κωδ. αναφοράς, κτλ . 



Στην επομένη οθόνη καταγράφονται όλα τα οικονομικά στοιχεία της κλινικής μελέτης

π.χ ο προϋπολογισμός της, η αμοιβή του Νοσοκομείου, αποζημίωση εργαστηριακών

εξετάσεων κτλ . 



Στην τρίτη οθόνη της συνεργατικής πλατφόρμας είναι η ψηφιακή «Βιβλιοθήκη» 

της κλινικής μελέτης π.χ συμβάσεις (αρχική – τροποποιήσεις ), αποφάσεις
εγκρίσεων κτλ . 



Στην τελευταία οθόνη της συνεργατικής πλατφόρμας δίνεται η δυνατότητα να
πρωτοκολληθεί η σύμβαση της κλινικής μελέτης, να κοινοποιηθεί ή να αναμειχθούν όλοι όσοι
πρέπει να ενεργήσουν ή να λάβουν γνώση για τη διεξαγωγή κλινικής μελέτης στο χώρο του

Νοσοκομείου. 



Προς το παρόν η πλατφόρμα χρησιμοποιείται σε πλήρη εφαρμογή από τα εξής τμήματα – υπηρεσίες:

- Επιστημονικό Συμβούλιο

- Οικονομική Υπηρεσία

- Διοικητική Υπηρεσία (Τμήμα Τιμολόγησης)

Ευελπιστούμε στο μέλλον και εφόσον αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο των κλινικών μελετών, η κατάθεση

των Συμβάσεων να γίνεται επίσης ηλεκτρονικά με τις αντίστοιχες ψηφιακές υπογραφές από όλα τα

συμβαλλόμενα μέρη.

Συνοψίζοντας, η μέχρι τώρα εμπειρία μας από τη χρήση της πλατφόρμας έχει δείξει ότι πρόκειται για ένα

πολύ χρήσιμο διοικητικό εργαλείο το οποίο συμβάλλει στο στρατηγικό σχεδιασμό ως προς τη διαχείριση

των κλινικών μελετών στον χώρο του Νοσοκομείου.



… είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον

διευκρίνηση

ή πληροφορία χρειαστεί.  
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