
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.

Άλλοι τύποι μητρώων 
Άλλοι τύποι μητρώων περιλαμβάνουν λίστες κλινικών 

ερευνητικών μελετών χωρίς προσωπικές πληροφορίες  

των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα. 

Στις ΗΠΑ, το ClinicalTrials.gov είναι ένα online μητρώο 

πληροφοριών για μελέτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν 

περιλαμβάνει όλες τις μελέτες, επειδή δεν είναι απαραίτητο  

να καταχωρηθούν όλες οι μελέτες. 

Στην ιστοσελίδα ClinicalTrials.gov μπορείτε:

Να ενημερωθείτε για τις μελέτες που διεξάγονται στην 

κοινότητά σας και αλλού

Να επικοινωνήσετε με ερευνητές αν θέλετε να συμμετέχετε  

σε μια μελέτη

Να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα μελετών που 

ολοκληρώθηκαν

Το μητρώο ClinicalTrials.gov τηρείται από την Εθνική Βιβλιοθήκη 

Ιατρικής (National Library of Medicine - NLM) στα Εθνικά 

Ιδρύματα Υγείας (National Institutes of Health - NIH). Έχετε απορίες; 
Καλέστε μας στο

Πιθανές ερωτήσεις
Έχετε το δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με το 
μητρώο συμμετεχόντων σε έρευνες πριν αποφασίσετε αν 
θα καταχωρηθείτε σε αυτό. Ακολουθεί μια λίστα ερωτήσεων 
που μπορεί να θέλετε να κάνετε πριν συμφωνήσετε να 
καταχωρηθείτε σε ένα μητρώο. 

Πώς λειτουργεί το μητρώο; 

Η εγγραφή έχει κάποιο κόστος;

Πώς θα βρω μια μελέτη στην οποία μπορώ να συμμετέχω;

Για τι είδους μελέτες θα επικοινωνείτε μαζί μου; 

Ποιος θα επικοινωνεί μαζί μου; 

Πώς θα επικοινωνείτε μαζί μου και πόσο συχνά;

Πώς θα χρησιμοποιούνται και θα αποθηκεύονται  
οι πληροφορίες μου και πώς θα προστατεύεται το  
απόρρητό μου; 

Θα μπορώ να καταργήσω τις πληροφορίες μου από  
το μητρώο;

Θα περιλαμβάνονται στο μητρώο πληροφορίες από  
το ιατρικό ιστορικό μου;

Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσω αν έχω άλλες απορίες;
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ΜΗΤΡΩΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ

Έρευνα στον τομέα της υγείας

Το μητρώο συμμετεχόντων σε έρευνες συλλέγει 

πληροφορίες για τα άτομα που επιθυμούν να 

συμμετέχουν σε ερευνητικές μελέτες. Το μητρώο 

μπορεί να συλλέγει γενικές πληροφορίες,  

όπως το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 

σας. Επίσης, μπορεί να συλλέγει συγκεκριμένες 

πληροφορίες, όπως τυχόν ασθένειες ή παθήσεις 

από τις οποίες ενδέχεται να πάσχετε ή ακόμη  

και να συνδέεται με το ιατρικό ιστορικό σας. 

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

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.
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Τι είναι το μητρώο 
συμμετεχόντων σε έρευνες;
Το μητρώο συμμετεχόντων σε έρευνες είναι ένα αρχείο 

πληροφοριών, συνήθως online. Στο μητρώο συλλέγονται 

πληροφορίες για τα άτομα που επιθυμούν να συμμετέχουν  

σε ερευνητικές μελέτες. Τα μητρώα χρησιμοποιούνται  

από δύο ομάδες ατόμων:

Άτομα που αναζητούν ερευνητικές μελέτες ή θέλουν  

να μάθουν περισσότερα σχετικά με μια έρευνα και

Ερευνητές που αναζητούν συμμετέχοντες για τις  

μελέτες τους.

Το μητρώο μπορεί να συλλέγει γενικές πληροφορίες, όπως  

το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Επίσης, μπορεί  

να συλλέγει συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως τυχόν 

ασθένειες ή παθήσεις από τις οποίες ενδέχεται να πάσχετε  

ή ακόμη και να συνδέεται με το ιατρικό ιστορικό σας. 

Οφέλη και κίνδυνοι από 
την εγγραφή σε ένα μητρώο 
συμμετεχόντων σε έρευνες
Με την εγγραφή σας σε ένα μητρώο, μπορεί να επωφεληθείτε 

μέσω της ενημέρωσης για ερευνητικές μελέτες που ενδεχομένως 

να ενδιαφέρουν εσάς προσωπικά ή κάποιο άτομο που γνωρίζετε. 

Υπάρχει ο κίνδυνος να αποκτήσει πρόσβαση στις προσωπικές 

ή ιατρικές πληροφορίες σας κάποιο άτομο εκτός του μητρώου 

και να τις χρησιμοποιήσει για σκοπούς με τους οποίους 

δεν συμφωνείτε. Τα μητρώα εφαρμόζουν μέτρα πρόληψης 

τέτοιων καταστάσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

μόνο ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να δει τις 

προσωπικές πληροφορίες σας ή άλλα στοιχεία που ενδέχεται 

να σας προσδιορίζουν προσωπικά. Κάθε μητρώο εφαρμόζει 

συγκεκριμένες πολιτικές απορρήτου. Πριν εγγραφείτε σε 

κάποιο μητρώο, ενημερωθείτε οπωσδήποτε για τον τρόπο 

προστασίας των πληροφοριών σας από τους ερευνητές.

Γιατί να εγγραφώ σε ένα μητρώο 
συμμετεχόντων σε έρευνες
Μπορεί να επιλέξετε να εγγραφείτε σε ένα μητρώο 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 που πάσχουν  

από την ίδια πάθηση με εσάς

Οι διαθέσιμες θεραπείες δεν σας βοήθησαν να 

αντιμετωπίσετε την πάθησή σας, θέλετε να δοκιμάσετε 

κάποια πειραματική θεραπεία που μελετούν οι ερευνητές

Ανεξάρτητα από τους λόγους, η εγγραφή σε ένα μητρώο  

σας καθιστά σημαντικό μέρος της ιατρικής έρευνας.

Μέσω της εγγραφής σας σε ένα μητρώο συμμετεχόντων 

μπορείτε:

Να ενημερωθείτε για ευκαιρίες συμμετοχής σε 

ερευνητικές μελέτες

Να μάθετε περισσότερα σχετικά με μια ασθένεια  

ή πάθηση. 

Να έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε πειραματικές 

θεραπείες ή φάρμακα που μπορεί  

να σας ωφελήσουν ή και όχι.

Τι συμβαίνει όταν εγγράφομαι  
σε ένα μητρώο συμμετεχόντων  
σε έρευνες;
Πριν εγγραφείτε σε κάποιο μητρώο, πρέπει να κατανοήσετε τον 

τρόπο λειτουργίας του μητρώου. Επίσης, πρέπει να ενημερωθείτε 

σχετικά με τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών και προστασίας 

του απορρήτου σας από τους ερευνητές. Αν έχετε ερωτήσεις, 

πρέπει να απευθυνθείτε οπωσδήποτε στα αρμόδια άτομα.

Μετά την εγγραφή σας σε ένα μητρώο, οι ερευνητές μπορεί  

να σας ζητήσουν να συμμετάσχετε σε μια συγκεκριμένη μελέτη. 

Ενδεχομένως να λάβετε κάποιο email, μια επιστολή ή μια 

τηλεφωνική κλήση σχετικά με τις μελέτες στις οποίες μπορείτε 

να συμμετέχετε. Σε ορισμένα μητρώα μπορείτε να επικοινωνείτε 

με ερευνητές που αναζητούν εθελοντές για την έρευνά τους. 

Η εγγραφή σε ένα μητρώο δεν σημαίνει ότι είστε υποχρεωμένοι 

να συμμετέχετε και σε μελέτες. Αν κάποια μελέτη σας ενδιαφέρει, 

μπορείτε να κάνετε σχετικές ερωτήσεις. Επίσης, μπορεί να 

χρειαστεί να δώσετε στους ερευνητές περισσότερες πληροφορίες, 

πέρα από όσες δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στο μητρώο. 

Αυτές θα βοηθήσουν τους ερευνητές να κατανοήσουν αν είστε 

κατάλληλος υποψήφιος για τη μελέτη. 

Οι ερευνητές θα σας ενημερώσουν για όλες τις λεπτομέρειες, 

ώστε να είστε σε θέση να αποφασίσετε αν θέλετε πραγματικά 

να συμμετέχετε σε μια συγκεκριμένη μελέτη. Αυτή η διαδικασία 

ονομάζεται «συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης». Ως εθελοντής 

στη μελέτη, μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή γνώμη σχετικά 

με τη συμμετοχή σας, ακόμη και κατά τη διαδικασία συγκατάθεσης 

κατόπιν ενημέρωσης ή μετά την έναρξη της μελέτης.
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