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there is an ethical obligation 
to responsibly share data generated by 

interventional clinical trials because 

participants have put themselves at risk
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δημοσίευση κλινικών μελετών
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Δεν υπάρχει καλό ή κακό, 

αποτυχία ή επιτυχία.

Υπάρχουν μόνο αποτελέσματα.


