
ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Έρευνα υγείας

Κατά τη διάρκεια μιας ερευνητικής μελέτης, ένας ερευνητής ενδέχεται 
να παρατηρήσει κάτι το οποίο δεν αναζητούσε. Αυτό ονομάζεται «τυχαίο 
εύρημα». Αυτά τα απροσδόκητα ευρήματα δεν σχετίζονται πάντα με την 
έρευνα. Όμως, μπορεί να αποκαλύπτουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
την υγεία ενός εθελοντή που συμμετέχει σε έρευνα.

Ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε προτού αποφασίσετε να 
συμμετάσχετε σε έρευνα:

>  Για ποια είδη ευρημάτων θα με ενημερώσετε; Εάν δεν ενημερώνετε 
για τυχαία ευρήματα, μπορείτε να μου πείτε τον λόγο;

>   Έχω επιλογή σχετικά με τα ευρήματα για τα οποία με ενημερώνετε; 
Τι συμβαίνει στην περίπτωση που δεν θέλω να γνωρίζω;

>  Θα με ρωτήσετε σχετικά με τις προτιμήσεις μου στη διάρκεια 
της μελέτης;

>  Τι γίνεται εάν ανακαλύψετε μια σοβαρή ιατρική κατάσταση ή άλλες 
πληροφορίες για την υγεία μου;

>  Ποιος θα πληρώσει για την περίθαλψη και την αντιμετώπισή μου κατά 
την περίοδο παρακολούθησης της πορείας μου;

>  Τι γίνεται στην περίπτωση που ανακαλύψετε πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις μου για οικογενειακό 
προγραμματισμό; 

>  Τι γίνεται εάν ανακαλύψετε κάτι αναπάντεχο για το οικογενειακό 
μου ιστορικό;

>  Θα είστε σε θέση να βεβαιωθείτε ότι τα όποια ευρήματα είναι σωστά;
>  Σε ποιον μπορώ να μιλήσω γι’ αυτά τα ευρήματα;

Η συμμετοχή σε μελέτη είναι δική σας επιλογή.  
        Ενημερωθείτε. Ρωτήστε. Λάβετε απαντήσεις.

Αυτό το φυλλάδιο περιέχει γενικές πληροφορίες εκπαιδευτικού σκοπού και δεν προορίζεται για 
την παροχή ιατρικής συμβουλής. Συζητήστε με τον γιατρό ή την ερευνητική σας ομάδα προτού 
προβείτε σε κάποια πράξη βάσει των πληροφοριών που παρέχονται εδώ, ώστε να λάβετε 
συμβουλές ειδικά για την περίπτωσή σας.

Έχετε ερωτήσεις;  
Καλέστε μας στο



Σχετικά με την έρευνα υγείας
Η έρευνα δεν είναι το ίδιο με την προσωπική ιατρική περίθαλψη. Όταν επισκέπτεστε 
τον γιατρό σας στα πλαίσια της περίθαλψης της υγείας σας, η πρώτη προτεραιότητα 
του γιατρού σας είναι η υγεία και η ευημερία σας. Όμως, όταν συμμετέχετε σε μια 
ερευνητική μελέτη, η έρευνα δεν εστιάζει στην προσωπική σας υγεία. Η ιατρική 
έρευνα επιχειρεί να απαντήσει σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό ερώτημα. Οι 
εξετάσεις και οι δραστηριότητες στα πλαίσια της έρευνας δεν έχουν σκοπό να σας 
παράσχουν ιατρική περίθαλψη.

Η συμμετοχή σε έρευνα αποτελεί επιλογή
Υπάρχουν προστατευτικές δικλείδες για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εθελοντών 
μιας έρευνας (που ονομάζονται επίσης «συμμετέχοντες σε έρευνα») και να καταστεί 
βέβαιο ότι οι εθελοντές αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Η συμμετοχή σε μια ερευνητική 
μελέτη είναι απόλυτα εκούσια – είναι δική σας επιλογή. Ζητήστε βοήθεια εάν υπάρχει 
κάτι που δεν καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει ποτέ να νιώθετε πιεσμένοι ή βεβιασμένοι.  
Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο.

Τι είναι τα τυχαία ευρήματα;
Κατά τη διάρκεια μιας ερευνητικής μελέτης, ένας ερευνητής ενδέχεται να 
παρατηρήσει κάτι το οποίο δεν αναζητούσε. Αυτό ονομάζεται «τυχαίο εύρημα». Αυτά 
τα απροσδόκητα ευρήματα δεν σχετίζονται πάντα με την έρευνα. Όμως, μπορεί να 
αποκαλύπτουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την υγεία ενός εθελοντή που 
συμμετέχει σε έρευνα.

Ποιοι είναι ορισμένοι τύποι τυχαίων ευρημάτων;
Υπάρχουν πολλοί τύποι τυχαίων ευρημάτων. Ορισμένα παραδείγματα είναι:
>  Να μάθετε νέα στοιχεία για εσάς και την υγεία σας
>  Η ανακάλυψη ενός όγκου ή σημείου σε μια αξονική τομογραφία, μαγνητική 

τομογραφία, PET scan ή άλλη εξέταση
>  Να μάθετε ότι πάσχετε από μια ιατρική ή ψυχιατρική πάθηση που δεν γνωρίζατε. 

(Αυτή η πάθηση μπορεί να είναι ή να μην είναι θεραπεύσιμη.)
>  Να ανακαλύψετε ότι εσείς ή μέλη της οικογένειάς σας διατρέχετε τον κίνδυνο 

να παρουσιάσετε μια ασθένεια στο μέλλον. (Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις 
αποφάσεις σας σχετικά με τον οικογενειακό προγραμματισμό.)

Ορισμένες φορές οι ερευνητές μπορεί να μην γνωρίζουν τι σημαίνει ένα εύρημα, ή 
πώς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή σας ή την κατάσταση της υγείας σας συνολικά.

Θα με ενημερώσουν οι ερευνητές για τα ευρήματά τους;
Η απόφαση της ενημέρωσης για τα αποτελέσματα της έρευνας και τα τυχαία 
ευρήματα εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών και τις προτιμήσεις που έχετε 
ως εθελοντής σε μια μελέτη. Οι ερευνητές ενδέχεται να σας ενημερώσουν για 
ορισμένα ή για όλα τα ευρήματά τους. Όμως, μπορεί να μην ενημερωθείτε για κανένα 
εύρημα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Είναι επίσης πιθανό οι ερευνητές να μην σας ενημερώσουν για κανένα αποτέλεσμα 
ή τυχαίο εύρημα. Όμως, ενδέχεται να συνεχίσετε να έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας 
ή να παρουσιάσετε κάποιο στο μέλλον. Συζητήστε με τον γιατρό σας ή άλλο πάροχο 
υγείας, για όποιες ερωτήσεις έχετε σχετικά με την υγεία σας. 

Ρωτήστε τους ερευνητές ποιες πληροφορίες θα μοιραστούν μαζί σας (εάν μοιραστούν 
κάποιες). Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εάν ανακαλύψετε κάτι απροσδόκητο 
σχετικά με την υγεία σας. 

Ενημέρωση για τα τυχαία ευρήματα 
Οφέλη: Μπορεί να επωφεληθείτε εάν ενημερωθείτε για τυχαία ευρήματα. Για 
παράδειγμα, αυτά τα ευρήματα μπορεί να σας υποδείξουν ότι διατρέχετε κίνδυνο 
εμφάνισης μιας ασθένειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μπορείτε να 
λάβετε μέτρα για τη μείωση αυτού του κινδύνου. Σε άλλες περιπτώσεις, αυτές 
οι πληροφορίες μπορεί να σας βοηθήσουν να πάρετε αποφάσεις για τη ζωή σας. 
Ορισμένα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν τους συγγενείς σας εξ αίματος, οι οποίοι 
ενδέχεται να διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο με εσάς να εμφανίσουν μια ασθένεια ή 
πάθηση. Πρέπει να συζητήσετε τα όποια τυχαία ευρήματα με τον γιατρό σας.

Κίνδυνοι: Το να μάθετε κάποιες απροσδόκητες πληροφορίες για την υγεία σας μπορεί 
να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν μάθετε ότι πάσχετε 
ή ότι θα εμφανίσετε μια πάθηση που δεν έχει θεραπεία ή είναι ανίατη. Υπάρχει 
πιθανότητα τα τυχαία ευρήματα να επηρεάσουν τις οικογενειακές ή κοινωνικές σας 
σχέσεις, να αλλάξουν τις αποφάσεις σας για οικογενειακό προγραμματισμό ή να 
σας επηρεάσουν οικονομικά. Μπορεί να χρειαστεί να υποβληθείτε σε περισσότερες 
εξετάσεις και διαδικασίες για να δείτε τι σημαίνουν πραγματικά οι πληροφορίες. 
Είναι επίσης πιθανό οι πληροφορίες να μην είναι σωστές, οπότε και θα ανησυχήσετε 
χωρίς λόγο.

Η ομάδα της μελέτης θα αναλύσει μαζί σας ένα Έντυπο Συγκατάθεσης Κατόπιν 
Ενημέρωσης και θα σας εξηγήσει τους στόχους της μελέτης και τους πιθανούς 
κινδύνους και οφέλη. Συζητήστε με την ομάδα μελέτης σχετικά με τα τυχαία 
ευρήματα. Ρωτήστε να μάθετε για τους κινδύνους και τα οφέλη της ενημέρωσης 
σχετικά με αυτού του είδους τα ευρήματα. Σκεφθείτε πώς μπορεί να επηρεάσουν 
τέτοιου είδους πληροφορίες εσάς και την οικογένειά σας.


