
Έχετε απορίες;  
Καλέστε μας στο

Πιθανές ερωτήσεις
Έχετε το δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με  

την ερευνητική μελέτη. Ακολουθεί μια λίστα ερωτήσεων  

που μπορεί να θέλετε να κάνετε πριν συμφωνήσετε να  

συμμετέχετε σε μια μελέτη.

Σε τι διαφέρουν οι διαδικασίες της μελέτης σε σχέση με την 

υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνω για τις προσωπικές 

ανάγκες μου; 

Γιατί μου σύστησαν τη συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη;

Τι αναμένουν από εμένα οι ερευνητές στο πλαίσιο  

της μελέτης;

Το υπό έρευνα φάρμακο/ συσκευή/ θεραπεία/ διαδικασία 

μπορεί να συμβάλλει στην υγειονομική μου περίθαλψη; 

 Ή θα βοηθήσει απλώς τους ερευνητές να απαντήσουν  

σε κάποιο ερώτημα επιστημονικού περιεχομένου;

Θα με βοηθήσει η μελέτη/ το φάρμακο/ η συσκευή/  

η θεραπεία/ η διαδικασία να αισθανθώ καλύτερα;  

Θα θεραπεύσει την ασθένεια ή την πάθησή μου;

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και τα οφέλη από  

τη συμμετοχή μου στη μελέτη;

Θα πρέπει να παρακολουθούμαι από τους συνήθεις 

παρόχους υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια  

της μελέτης;

Η ερευνητική ομάδα θα έχει πρόσβαση στο ιατρικό 

ιστορικό μου;

Θα έχω πρόσβαση στο υπό έρευνα φάρμακο/ συσκευή/ 

θεραπεία/ διαδικασία μετά την ολοκλήρωση της μελέτης;

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ  
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Έρευνα στον τομέα της υγείας

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

Η έρευνα στον τομέα της υγείας εστιάζει στη 

βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης στο 

μέλλον. Η έρευνα στον τομέα της υγείας βοηθά 

τους γιατρούς και τους ερευνητές να μάθουν 

περισσότερα σχετικά με την ανθρώπινη υγεία και 

τις ασθένειες. Επίσης, μπορούν να ανακαλύψουν 

καλύτερους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης 

των ασθενειών. Η συμμετοχή σε έρευνες στον τομέα 

της υγείας διαφέρει από τη λήψη υγειονομικής 

περίθαλψης. Υπάρχουν αρκετές σημαντικές 

διαφορές, που πρέπει να γίνουν κατανοητές.

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.

Οι κίνδυνοι και τα οφέλη  
των ερευνητικών μελετών
Οι ερευνητικές μελέτες προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις 

σε νέα ερωτήματα που δεν τέθηκαν στο παρελθόν. Επειδή οι 

απαντήσεις είναι άγνωστες, ενδέχεται να ενέχουν έναν βαθμό 

επικινδυνότητας. Ένα πειραματικό φάρμακο, συσκευή, θεραπεία 

ή διαδικασία μπορεί να μην είναι καλύτερο από ένα φάρμακο, 

συσκευή, θεραπεία ή διαδικασία που χρησιμοποιείται ήδη στο 

πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης, η μελέτη μπορεί να 

έχει παρενέργειες για τις οποίες οι ερευνητές δεν γνωρίζουν πολλά.

Οι ερευνητές ελπίζουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους στο μέλλον. 

Επομένως, μπορεί να μην επωφεληθείτε άμεσα από τη συμμετοχή 

σας σε μια μελέτη. Πριν συμφωνήσετε να συμμετέχετε σε μια 

ερευνητική μελέτη, θα πρέπει να κατανοήσετε τους πιθανούς 

κινδύνους και τα οφέλη.
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Αυτό το υλικό αποτελεί έργο του ινστιτούτου «New England Research 
Subject Advocacy Group» με τη συμβολή συνδεδεμένων πανεπιστημίων 
και ακαδημαϊκών κέντρων υγειονομικής περίθαλψης των συνεργαζόμενων 
ιδρυμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: 
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf



Σε τι διαφέρει η έρευνα στον  
τομέα της υγείας από την 
υγειονομική περίθαλψη;

Ποιον σκοπό 
εξυπηρετεί;

Καλείστε ...

Ποιος 
επωφελείται  
και πότε;

Πόσο σίγουρο 
είναι το 
αποτέλεσμα;

Καλύπτει τις προσωπικές 
σας ανάγκες υγειονομικής 
περίθαλψης. 

Ασθενής.

Εσείς, άμεσα.

Οι πάροχοι υπηρεσιών 
υγειονομικής 
περίθαλψης προσφέρουν 
δοκιμασμένες θεραπείες. 
Είναι αποδεκτές 
ως ασφαλείς και 
αποτελεσματικές.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Απαντά ένα συγκεκριμένο 
ερώτημα σχετικά με 
μια ασθένεια, πάθηση, 
φάρμακο, συσκευή 
ή διαδικασία που 
επηρεάζει την υγεία.

Συμμετέχων στην 
έρευνα, ασθενής 
έρευνας, ασθενής 
μελέτης ή εθελοντής 
έρευνας.

Οι άνθρωποι στο  
μέλλον. Μπορεί  
να επωφεληθείτε,  
μπορεί και όχι.

Οι ερευνητές δεν 
γνωρίζουν αν το 
αντικείμενο της μελέτης 
τους θα έχει καλύτερα ή 
χειρότερα αποτελέσματα 
σε σχέση με τις 
υπάρχουσες θεραπείες.

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ  
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τι είναι η ερευνητική μελέτη  
στον τομέα της υγείας;
Μια ερευνητική μελέτη περιλαμβάνει ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων, οι οποίες εκτελούνται με σκοπό την απάντηση 

ενός συγκεκριμένου επιστημονικού ερωτήματος. Όλες οι μελέτες 

πρέπει να ακολουθούν ένα λεπτομερές πλάνο. Το πλάνο ορίζει 

ποιος μπορεί να συμμετέχει σε μια μελέτη και τι θα συμβεί.  

Το πλάνο ονομάζεται «πρωτόκολλο». 

Όταν σε μια μελέτη συμμετέχουν άτομα, μια ομάδα ειδικών - 

η «επιστημονικό συμβούλιο εγκρίσεων» ή «IRB» (institutional 

review board)- ενημερώνεται για τη μελέτη πριν την έναρξή της. 

Αυτή η ομάδα διασφαλίζει ότι η μελέτη είναι δίκαιη και όσο το 

δυνατόν ασφαλέστερη για τους συμμετέχοντες.

Όταν συμμετέχετε σε μια ερευνητική μελέτη στον τομέα της 

υγείας, βοηθάτε τους ερευνητές να διαπιστώσουν αν το υπό 

έρευνα φάρμακο, η συσκευή, η θεραπεία ή η διαδικασία είναι 

ασφαλής, αποτελεσματική και καλύτερη σε σχέση με ό,τι 

διατίθεται έως τώρα. Μπορεί να πάσχετε από την ασθένεια  

ή πάθηση που αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης ή να είστε 

υγιής. Σε ορισμένες μελέτες, δεν θα γνωρίζετε ποια θεραπεία  

ή διαδικασία θα λάβετε. Μερικές φορές δεν θα το γνωρίζουν ούτε  

οι ερευνητές. Οι μελέτες διεξάγονται κατά τέτοιον τρόπο,  

ώστε να απαντούν στο τιθέμενο επιστημονικό ερώτημα. 

Μπορεί να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα των εξετάσεων 

που πραγματοποιούνται για τη μελέτη στην οποία συμμετέχετε, 

μπορεί όμως και όχι. Οι ερευνητές θα καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια, ώστε να προστατεύουν τις πληροφορίες σας στο 

πλαίσιο της μελέτης. Επίσης, θα καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζουν ότι μόνο αρμόδια άτομα 

έχουν πρόσβαση στις προσωπικές και ιατρικές πληροφορίες σας. 

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, οι ερευνητές ενδέχεται να 

κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα σε κάποιο ιατρικό περιοδικό 

ή εφημερίδα. Ωστόσο, δεν θα κοινοποιήσουν τα προσωπικά 

στοιχεία σας.

Τι είναι η υγειονομική περίθαλψη;
Η υγειονομική περίθαλψη εστιάζει στη διατήρηση της υγείας  

και ονομάζεται, επίσης, ιατρική περίθαλψη. Όταν επισκέπτεστε 

έναν πάροχο υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, όπως έναν 

γιατρό, οδοντίατρο, νοσηλευτή, διατροφολόγο, φυσιοθεραπευτή 

ή άλλον επαγγελματία υγείας για τις προσωπικές υγειονομικές 

ανάγκες σας, λαμβάνετε υγειονομική περίθαλψη. Ο πάροχος 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης ακούει τους προβληματισμούς 

σας. Σας εξετάζει για να διαπιστώσει την αιτία της ασθένειάς 

σας και προσπαθεί να σας θεραπεύσει. Ο πάροχος υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα 

των εξετάσεων και σας βοηθά να κατανοήσετε τι σημαίνουν. 

Συζητάτε για τις απόψεις σας και ο πάροχος σας βοηθά να λάβετε 

μια απόφαση σχετικά με τη θεραπεία. Όταν λαμβάνετε υγειονομική 

περίθαλψη, καλείστε «ασθενής».

Τι είναι η έρευνα στον τομέα  
της υγείας;
Η έρευνα στον τομέα της υγείας ονομάζεται, επίσης, ιατρική 

ή κλινική έρευνα. Η έρευνα στον τομέα της υγείας βοηθά τους 

γιατρούς και τους ερευνητές να μάθουν περισσότερα σχετικά 

με την ανθρώπινη υγεία και τις ασθένειες. Επίσης, μπορούν να 

ανακαλύψουν καλύτερους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης 

των ασθενειών. Αν επιλέξετε να συμμετέχετε σε μια ερευνητική 

μελέτη, μπορεί να βοηθήσετε άλλους ανθρώπους στο μέλλον. 

Ωστόσο, η μελέτη δεν θα σας βοηθήσει απαραίτητα με τις 

υφιστάμενες ανάγκες σας σε θέματα υγείας.

Όταν συμμετέχετε σε μια ερευνητική μελέτη, καλείστε «συμμετέχων 

στην έρευνα», «ασθενής έρευνας ή μελέτης» ή «εθελοντής έρευνας». 

Εσείς και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στη μελέτη βοηθάτε τους 

ερευνητές δοκιμάζοντας νέα ή πειραματικά φάρμακα, θεραπείες 

και διαδικασίες. Αποτελείτε σημαντικό μέρος της έρευνας στον 

τομέα της υγείας. Οι ερευνητές δεν θα ήταν σε θέση να μάθουν 

περισσότερα και να αναπτύξουν νέους τρόπους πρόληψης ή 

θεραπείας των ασθενειών και παθήσεων χωρίς τη βοήθεια των 

συμμετεχόντων. 

Γιατί να συμμετέχετε σε  
μια ερευνητική μελέτη;
Μπορεί να επιλέξετε να συμμετέχετε σε μια ερευνητική μελέτη  

για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους. 

Θέλετε να βοηθήσετε τους άλλους

Σας αρέσει ο εθελοντισμός

Θέλετε να βοηθήσετε τους ερευνητές να αναπτύξουν νέες 

θεραπείες και φάρμακα

Θέλετε να βοηθήσετε άλλους ασθενείς με την ίδια πάθηση

Οι διαθέσιμες θεραπείες δεν σας βοήθησαν να αντιμετωπίσετε 

την πάθησή σας
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