
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΩΣ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΥ; 

Έρευνα στον τομέα της υγείας

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

Πιθανές ερωτήσεις
Έχετε το δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την  
έρευνα. Ακολουθεί μια λίστα ερωτήσεων που μπορεί να  
θέλετε να κάνετε πριν τη συμμετοχή σας σε μια μελέτη.

Ποιες πληροφορίες θα συλλεχθούν για το άτομό μου;

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα μου στο πλαίσιο  
της έρευνας; 

Τα δεδομένα έρευνας θα προστεθούν στο ιατρικό  
ιστορικό μου; 

Πώς αποθηκεύονται και προστατεύονται τα  
δεδομένα έρευνας; 

Τα δεδομένα μου στο πλαίσιο της έρευνας θα κοινοποιηθούν 
σε τρίτους; Αν ναι, πώς θα προστατευθούν;

Αν το όνομά μου διαγραφεί από τα δεδομένα έρευνας,  
θα μπορεί κάποιος να προσδιορίσει την ταυτότητά μου;

Τι θα συμβεί στα δεδομένα έρευνας μετά την ολοκλήρωση 
της μελέτης;

Για πόσο καιρό θα παραμείνουν αποθηκευμένα τα  
δεδομένα έρευνα;

Ακόμη και αν τα δεδομένα μου διαγραφούν, θα καταργηθούν 
και θα απομακρυνθούν οριστικά από όλες τις τοποθεσίες 
στις οποίες κοινοποιήθηκαν ή αποθηκεύτηκαν;

Σε τι είδους έρευνες μπορεί να χρησιμοποιηθούν  
τα δεδομένα έρευνας στο μέλλον; 

Έχετε απορίες; 
Καλέστε μας στο
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> Σε περίπτωση συμμετοχής σε μια ερευνητική 

μελέτη, οι ερευνητές ενδέχεται να συλλέξουν 

πληροφορίες για εσάς στο πλαίσιο της μελέτης. 

Οι ερευνητές ονομάζουν αυτές τις πληροφορίες 

«δεδομένα». Πριν αποφασίσετε να συμμετέχετε 

σε μια ερευνητική μελέτη, βεβαιωθείτε ότι έχετε 

κατανοήσει τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης και 

κοινοποίησης των πληροφοριών σας. Σε αυτό το 

φυλλάδιο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά 

με τον τρόπο προστασίας των δεδομένων σας από 

τους ερευνητές.

Αυτό το φυλλάδιο περιέχει γενικές πληροφορίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς και 
δεν προορίζεται να παράσχει ιατρικές συμβουλές. Μιλήστε με τον γιατρό σας ή 
την ερευνητική ομάδα 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.

Η παροχή πληροφοριών  
είναι επίσης επιλογή
Η ερευνητική ομάδα θα σας ενημερώσει για τις πληροφορίες 

που σκοπεύει να συλλέξει και να κοινοποιήσει στο πλαίσιο της 

ερευνητικής μελέτης. Ενημερώστε οπωσδήποτε την ομάδα αν 

υπάρχουν πληροφορίες που δεν επιθυμείτε να μοιραστείτε. 

Είναι καλύτερο η ερευνητική ομάδα να το γνωρίζει αυτό το 

συντομότερο δυνατόν. Αν μπορείτε, ενημερώστε την σχετικά 

πριν την έναρξη της ερευνητικής μελέτης, ώστε να μην συλλέξει 

πληροφορίες που δεν θέλετε να μοιραστείτε. Οι ερευνητές μπορεί 

να χρειάζονται συγκεκριμένες πληροφορίες για τη μελέτη και 

ενδεχομένως η παροχή τους να είναι απαραίτητη αν θέλετε να 

συμμετέχετε στη μελέτη. Αν επιλέξετε να μην μοιραστείτε αυτές 

τις πληροφορίες, μπορεί να μην σας επιτραπεί η συμμετοχή στην 

ερευνητική μελέτη. 

Αν έχετε απορίες σχετικά με την κοινοποίηση των πληροφοριών 

σας, απευθυνθείτε σε κάποιο μέλος της ερευνητικής ομάδας.



Τι είναι τα δεδομένα έρευνας;
Τα δεδομένα έρευνας είναι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται, 

παρακολουθούνται ή δημιουργούνται με σκοπό την εξέταση 

από τους ερευνητές στο πλαίσιο μιας ερευνητικής μελέτης.  

Σε περίπτωση συμμετοχής σε μια ερευνητική μελέτη, οι 

ερευνητές ενδέχεται να συλλέξουν από εσάς πληροφορίες 

σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας, αλλά και προσωπικές 

πληροφορίες, όπως η ηλικία και η διεύθυνσή σας. 

Ποιες είναι διαφορές ανάμεσα 
στα δεδομένα έρευνας και τις 
ιατρικές πληροφορίες; 
Ο γιατρός σας συλλέγει από εσάς ιατρικές πληροφορίες  

με σκοπό την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Οι ιατρικές 

πληροφορίες καταγράφονται στο ιατρικό ιστορικό σας.

Μια ερευνητική μελέτη δεν αποσκοπεί στην παροχή ιατρικής 

περίθαλψης. Οι ερευνητές συλλέγουν και μελετούν τα δεδομένα 

έρευνας με σκοπό να απαντήσουν σε ένα συγκεκριμένο 

επιστημονικό ερώτημα. Τα δεδομένα έρευνας αποθηκεύονται  

σε ένα ασφαλές αρχείο μελέτης και ορισμένα δεδομένα μπορεί 

να καταχωρηθούν, επίσης, στο ιατρικό ιστορικό σας. 

Τα δεδομένα έρευνας 
προστίθενται στο ιατρικό  
ιστορικό μου;
Εξαρτάται. Τα δεδομένα έρευνας διατηρούνται σε ένα αρχείο 

μελέτης, ξεχωριστό από το ιατρικό ιστορικό σας. Ωστόσο, 

ορισμένες πληροφορίες μπορεί να καταχωρηθούν στο 

ιατρικό ιστορικό σας, όπου θα είναι προσβάσιμες από τον 

γιατρό σας. Για παράδειγμα, οι ερευνητές μπορεί να στείλουν 

στον γιατρό σας μια λίστα αλλεργιών ή τα αποτελέσματα 

των αιματολογικών εξετάσεων που έκαναν στο πλαίσιο 

της έρευνας. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το είδος των 

πληροφοριών που μπορεί να καταχωρηθούν στο ιατρικό 

ιστορικό σας ή να σταλούν στον γιατρό σας, απευθυνθείτε  

σε κάποιο μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Ποιος θα μπορεί να δει τα 
δεδομένα μου στο πλαίσιο  
της έρευνας;
Η ερευνητική ομάδα της μελέτης θα μπορεί να δει τα  

δεδομένα σας στο πλαίσιο της έρευνας από το αρχείο  

μελέτης, αλλά δεν θα μπορεί να αντιστοιχίσει αυτές τις 

πληροφορίες με το άτομό σας. 

Οι ερευνητές μπορεί να διαχωρίσουν τις πληροφορίες που 

σας προσδιορίζουν προσωπικά (π.χ. το όνομά σας) από τα 

υπόλοιπα δεδομένα έρευνας. Μερικές φορές ενδέχεται να 

χρησιμοποιήσουν κωδικούς (όπως αριθμούς και γράμματα), 

ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση αυτών των πληροφοριών 

αργότερα, αν χρειάζεται. 

Τα μέλη της επιτροπής που διασφαλίζουν την ορθή διεξαγωγή 

της μελέτης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες 

σας. Αυτή η επιτροπή ονομάζεται «επιτροπή ανασκόπησης 

δεοντολογίας» ή «επιστημονικό συμβούλιο εγκρίσεων» 

(institutional review board - IRB). Τα άτομα που επιτηρούν  

ή συμβάλλουν στη διεξαγωγή της ερευνητικής μελέτης, όπως 

κρατικές υπηρεσίες, δικηγόροι ή υπάλληλοι αποθήκευσης 

δεδομένων, ενδέχεται να έχουν επίσης πρόσβαση σε αυτές  

τις πληροφορίες. 

Τα δεδομένα έρευνας μπορεί να αποθηκευτούν και μετά  

την ολοκλήρωση της μελέτης, ώστε οι ερευνητές να μπορούν 

να τα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον. Αν οι πληροφορίες σας 

χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές μελέτες, ενδεχομένως να 

έχετε ελάχιστο ή και καθόλου έλεγχο ως προς το ποιος θα έχει 

πρόσβαση σε αυτές και πώς θα χρησιμοποιηθούν. 

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το ποιος θα έχει πρόσβαση  

στα δεδομένα σας στο πλαίσιο της έρευνας τώρα ή στο μέλλον, 

απευθυνθείτε σε κάποιο μέλος της ερευνητικής ομάδας.

 

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα 
μου στο πλαίσιο της έρευνας; 
Οι ερευνητές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε 

να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα έρευνας είναι προσβάσιμα 

μόνο στα αρμόδια άτομα. Σε κάθε μελέτη τα δεδομένα έρευνας 

προστατεύονται με διαφορετικούς τρόπους. 

Οι ερευνητικές ομάδες συχνά:

Κλειδώνουν τα έντυπα αρχεία σε ένα συρτάρι ή σε μια 

αίθουσα

Αποθηκεύουν τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σε υπολογιστές 

με τείχος προστασίας ή σε κάποιον ασφαλή υπολογιστή

Χρησιμοποιούν κωδικούς πρόσβασης ή κρυπτογράφηση  

(έναν ηλεκτρονικό κώδικα) για την προστασία των  

δεδομένων έρευνας 

Μπορούν οι ερευνητές να 
εγγυηθούν ότι τα δεδομένα  
μου στο πλαίσιο της έρευνας  
θα είναι προστατευμένα;
Οι ερευνητές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να 

προστατεύουν τα δεδομένα έρευνας. Είναι υποχρεωμένοι 

να τηρούν τους νόμους και τους κανόνες για την προστασία 

των πληροφοριών σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, 

ορισμένοι οργανισμοί οφείλουν να προστατεύουν το απόρρητο 

των παρακάτω τύπων πληροφοριών:

Πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας

Πληροφορίες σχετικά με τη σωματική και ψυχική υγεία σας

Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί με απόλυτη σιγουριά την 

προστασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο της έρευνας.  

Σε περίπτωση εσφαλμένης κοινοποίησης, η ερευνητική ομάδα  

θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει το πρόβλημα.
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