
Έχετε απορίες;  
Καλέστε μας στο

Πιθανές ερωτήσεις
Έχετε το δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την  
έρευνα. Ακολουθεί μια λίστα ερωτήσεων που μπορεί να  
θέλετε να κάνετε πριν συμφωνήσετε να δώσετε δείγματα  
ή πληροφορίες στο πλαίσιο της έρευνας.

Πώς συλλέγεται το δείγμα ή οι πληροφορίες μου;

Τι είδους πληροφορίες αποθηκεύονται και κοινοποιούνται;

Σε ποιον ανήκει ή ποιος είναι υπεύθυνος για τη βιοτράπεζα;

Ποιος θα έχει πρόσβαση στο δείγμα ή τις πληροφορίες μου; 

Πώς προστατεύεται το απόρρητό μου;

Πώς θα χρησιμοποιήσουν οι ερευνητές το δείγμα μου;

Τι είδους έρευνες μπορεί να γίνουν στο μέλλον με βάση  
το δείγμα μου; 

Θα χρησιμοποιηθεί το δείγμα ή οι πληροφορίες μου  
για εμπορικούς σκοπούς, όπως η ανάπτυξη προϊόντων 
προς πώληση;

Θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα της έρευνας  
με βάση το δείγμα μου; 

Θα με ενημερώσετε για τυχόν αποτελέσματα που μπορεί 
να επηρεάσουν την υγεία μου ή την υγεία ενός μέλους  
της οικογένειάς μου; 

Μπορώ να πάρω πίσω τα δείγματά μου από τη βιοτράπεζα 
αργότερα;

Αν έχετε προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που  
οι ερευνητές θα χρησιμοποιήσουν τα δείγματα ή τις 
πληροφορίες σας, επικοινωνήστε με τον ερευνητή ή  
τον πάροχο υπηρεσιών υγείας σας.
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ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ  
ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Έρευνα στον τομέα της υγείας

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι δική σας επιλογή. 
Ενημερωθείτε. Κάντε ερωτήσεις. Λάβετε απαντήσεις

Οι ερευνητές μελετούν συχνά δείγματα από  

τον ανθρώπινο οργανισμό (όπως μικρές 

ποσότητες αίματος, ιστού ή ούρων) για να 

μάθουν περισσότερα σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας του οργανισμού. Είτε είστε υγιής 

είτε λαμβάνετε κάποια φαρμακευτική αγωγή,  

οι ερευνητές μπορεί να σας ζητήσουν να δώσετε 

δείγμα ή πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσουν 

σε μελλοντικές έρευνες. 

Αυτό το φυλλάδιο περιέχει γενικές πληροφορίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
και δεν προορίζεται να παράσχει ιατρικές συμβουλές. Μιλήστε με τον γιατρό 
σας ή την αρμόδια ομάδα ερευνητών για συμβουλές σχετικά με την προσωπική 
σας κατάσταση και τους προβληματισμούς σας σε σχέση με την υγεία.

Η συμμετοχή στην έρευνα  
είναι επιλογή
Η συμμετοχή σε μια έρευνα είναι μια σημαντική προσωπική 

απόφαση. Πριν αποφασίσετε αν θα συμμετάσχετε, οι ερευνητές  

θα συζητήσουν μαζί σας τους στόχους της έρευνας και τους 

πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη. Επίσης, θα σας εξηγήσουν  

τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε για την προσωπική  

σας ασφάλεια και την προστασία του απορρήτου σας. Ζητήστε 

βοήθεια αν δεν καταλαβαίνετε κάτι ή αν έχετε απορίες. 

Δεν πρέπει ποτέ να βιάζεστε ή να πιέζεστε να αποφασίσετε.  

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι απολύτως προαιρετική -  

είναι επιλογή σας.

Εφόσον κατανοήσετε το πλαίσιο της έρευνας, μπορείτε να 

δηλώσετε τη συναίνεση συμμετοχής σας υπογράφοντας το 

επονομαζόμενο «έντυπο συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης». 

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή και για 

οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και μετά την υπογραφή του εντύπου.

Ενημέρωση σχετικά με τα 
αποτελέσματα της έρευνας 
Μερικές φορές, οι ερευνητές που χρησιμοποιούν τα δείγματα  

ή τις πληροφορίες σας μπορεί να σας ενημερώσουν για κάποια  

από τα ευρήματά τους. 

Επίσης, οι ερευνητές ενδέχεται να ανακαλύψουν πληροφορίες  

που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία σας ή την υγεία ενός  

μέλους της οικογένειάς σας. Μπορεί, όμως, να μην γνωρίζουν  

την ταυτότητά σας ή να μην έχουν τα στοιχεία επικοινωνίας  

σας. Ορισμένες βιοτράπεζες διατηρούν έναν σύνδεσμο προς  

την ταυτότητά σας, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί  

σας για τέτοιου είδους πληροφορίες. 

Αν η ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας  

των δειγμάτων σας είναι προαιρετική, θα πρέπει να επιλέξετε  

αν θέλετε να μάθετε τα αποτελέσματα ή όχι. 

Για να μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα, δείτε το φυλλάδιό  

μας Incidental Findings in Health Research (Επακόλουθα 

ευρήματα της έρευνας στον τομέα της υγείας) στη διεύθυνση: 

catalyst.harvard.edu/pdf/regulatory/IncidentalFindings_Greek_

LowResolution.pdf
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Τι είναι η βιοτράπεζα;
Η βιοτράπεζα είναι ένας χώρος όπου συλλέγονται και 

αποθηκεύονται βιολογικά δείγματα. Όπως στη βιβλιοθήκη 

υπάρχουν βιβλία, στη βιοτράπεζα υπάρχουν δείγματα για 

μελέτη από τους ερευνητές. Η βιοτράπεζα ονομάζεται και 

«τράπεζα ιστών». Μπορεί να ακούσετε τους ερευνητές να 

χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους. 

Μια βιοτράπεζα μπορεί να συλλέγει και πληροφορίες για  

το άτομό σας. 

Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται: 

Ιατρικές πληροφορίες

Γενετικές πληροφορίες 

Πληροφορίες για εσάς, όπως η ηλικία, η δουλειά,  

η διεύθυνσή σας κ.ά.

Προσωπικές πληροφορίες, όπως στοιχεία για τον  

τρόπο ζωής ή τον τόπο κατοικίας σας

Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να συνδέονται με τα δείγματά 

σας. Οι βιοτράπεζες εφαρμόζουν κανόνες σχετικά με: 

Τον τρόπο παροχής δειγμάτων από εσάς και άλλους δότες

Τον τρόπο διαφύλαξης του απορρήτου των δειγμάτων  

και των πληροφοριών

Τον τρόπο διασφάλισης ότι μόνο καταρτισμένοι ερευνητές 

έχουν πρόσβαση στα δείγματα ή τις πληροφορίες σας 

Τη διαδικασία που ακολουθείται αν αποφασίσετε να 

αποσύρετε το δείγμα σας από τη βιοτράπεζα 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Παροχή δειγμάτων για έρευνα
Μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε κάποιο δείγμα αν σας ζητηθεί  

από τους ερευνητές. Μερικές φορές, το δείγμα μπορεί να 

προέρχεται από μια ιατρική διαδικασία στην οποία υποβάλλεστε, 

όπως μια χειρουργική επέμβαση ή μια εξέταση αίματος. 

Αν συμφωνήσετε να δώσετε κάποιο δείγμα, ένας ερευνητής θα 

συζητήσει μαζί σας για τον τρόπο αποθήκευσης και προστασίας 

του. Επίσης, θα υπογράψετε ένα έντυπο, όπου θα δηλώνετε  

τη συναίνεσή σας στη χρήση των δειγμάτων σας στην έρευνα.

Οι ερευνητές μπορεί να σας ρωτήσουν αν συμφωνείτε να 

κοινοποιηθούν οι πληροφορίες της έρευνας με βάση το δείγμα  

σας. Μπορεί να κοινοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες σε άλλους 

ερευνητές εντός της χώρας ή και σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Γιατί χρησιμοποιούν  
δείγματα οι ερευνητές
Οι ερευνητές μελετούν ανθρώπινα δείγματα για να μάθουν: 

Πώς λειτουργεί ο οργανισμός 

Πώς εξελίσσονται οι ασθένειες και πώς επηρεάζουν  

τον οργανισμό 

Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ασθένειες και  

οι παθήσεις - η έρευνα σε ανθρώπινα δείγματα είναι  

ένας τρόπος εύρεσης καλύτερων θεραπειών

Οι ερευνητές αποκαλούν τα δείγματα αίματος, ιστού κτλ. 

«βιολογικά δείγματα». 

Διαφορετικοί τύποι  
βιολογικών δειγμάτων
Παραδείγματα βιολογικών δειγμάτων είναι τα εξής:

Αίμα και μέρη του αίματος, όπως πλάσμα ή ερυθρά  

αιμοσφαίρια 

Κύτταρα ή ιστοί του ανθρώπινου οργανισμού

Προϊόντα του οργανισμού, όπως τρίχες, ούρα, σίελος  

ή ιδρώτας

Οι ερευνητές αποκαλούν τα βιολογικά δείγματα και 

«βιοδείγματα». Επομένως, μπορεί να ακούσετε τους όρους 

«βιολογικό δείγμα», «βιοδείγμα» ή απλώς «δείγμα».

Διαφορετικοί τύποι βιοτραπεζών
Ορισμένες βιοτράπεζες συλλέγουν δείγματα και πληροφορίες 

μόνο για μία ασθένεια ή πάθηση. Άλλες συλλέγουν περισσότερους 

τύπους δειγμάτων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

διαφορετικές έρευνες. 

Ορισμένες βιοτράπεζες διαθέτουν δείγματα και πληροφορίες 

μόνο από ένα εργαστήριο ή νοσοκομείο. Άλλες βιοτράπεζες 

διαθέτουν δείγματα και πληροφορίες από ολόκληρη τη χώρα 

(ή και άλλες χώρες) ή από πολλές διαφορετικές ερευνητικές 

μελέτες. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν βιοτράπεζες που 

χρηματοδοτούνται από το κράτος, όπως το Εθνικό Ογκολογικό 

Ινστιτούτο των ΗΠΑ. 

Οφέλη και κίνδυνο 
Συνήθως δεν έχετε κανένα άμεσο όφελος από την παροχή 

δειγμάτων ή πληροφοριών σε μια βιοτράπεζα, αλλά αυτά 

τα στοιχεία μπορεί να βοηθήσουν άλλα άτομα στο μέλλον. 

Επιτρέποντας στους ερευνητές να χρησιμοποιούν τα δείγματα  

και τις πληροφορίες σας, τους βοηθάτε να αναπτύξουν νέες 

ιατρικές θεραπείες. 

Ένας βασικός κίνδυνος που συνδέεται με την παροχή  

δειγμάτων ή πληροφοριών είναι ότι μπορεί να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε αυτά μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Όλες οι 

βιοτράπεζες λαμβάνουν μέτρα για την προστασία από  

τέτοιους κινδύνους. 

Παρατηρήσεις
Όταν δίνετε δείγματα ή πληροφορίες σε μια βιοτράπεζα,  

συνήθως έχετε ελάχιστο ή και καθόλου έλεγχο ως προς τον  

τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν από τους ερευνητές  

στο μέλλον. Ωστόσο, μερικές φορές μπορείτε να αποσύρετε  

τα δείγματά σας από μια βιοτράπεζα, αν θέλετε.

Νέα φάρμακα ή θεραπείες μπορεί να αναπτυχθούν με βάση 

τα δείγματα και τις πληροφορίες που παρέχετε εσείς και άλλα 

άτομα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα πληρωθείτε και δεν 

θα έχετε συμμετοχή στα κέρδη από τις πωλήσεις του σχετικού 

φαρμάκου ή της θεραπείας.


