
Έχετε απορίες; 
Καλέστε μας στο

Πιθανές ερωτήσεις
Έχετε το δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την 
ερευνητική ομάδα και την ερευνητική μελέτη πριν αποφασίσετε 
αν θα συμμετέχετε σε αυτήν. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας 
θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σας και θα σας βοηθήσουν να 
βρείτε τις απαντήσεις στα ερωτήματα στα οποία δεν μπορούν 
να σας απαντήσουν οι ίδιοι. Ακολουθεί μια λίστα ερωτήσεων 
που μπορεί να θέλετε να κάνετε στην ερευνητική ομάδα πριν 
συμφωνήσετε να συμμετέχετε σε μια μελέτη.

Ποιος είναι ο κύριος ερευνητής της μελέτης; 

Ποιος άλλος συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα; 

Με ποια μέλη της ερευνητικής ομάδας θα συνεργάζομαι;

Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες κάθε μέλους της 
ερευνητικής ομάδας;

Πώς εκπαιδεύτηκε η ερευνητική ομάδα για τη διεξαγωγή 
της μελέτης;

Σε ποια μέλη της ερευνητικής ομάδας πρέπει να 
απευθύνομαι για τυχόν ερωτήσεις; Πώς θα επικοινωνώ  
μαζί τους;

Αν δεν αισθάνομαι καλά, πρέπει να επικοινωνώ με  
τον γιατρό που έχει αναλάβει την πρωτοβάθμια  
ιατρική περίθαλψή μου; Ή με κάποιο από τα μέλη  
της ερευνητικής ομάδας;

Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσω αν αποφασίσω  
να αποχωρήσω από τη μελέτη;

Εκτός από την ερευνητική ομάδα, θα πρέπει να επικοινωνώ 
και με κάποιον άλλο για τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες;

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Έρευνα στον τομέα της υγείας

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

Στις ερευνητικές μελέτες συλλέγονται 

πληροφορίες με σκοπό την απάντηση 

επιστημονικών ερωτημάτων.  Αυτές βοηθούν 

τους ερευνητές να βρουν καλύτερους τρόπους 

πρόληψης και θεραπείας των ασθενειών και  

να βελτιώσουν την υγειονομική περίθαλψη στο 

μέλλον. Κάθε μελέτη περιλαμβάνει μια ερευνητική 

ομάδα. Τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται και 

ακολουθούν ένα αναλυτικό πλάνο στο πλαίσιο  

της μελέτης, το επονομαζόμενο πρωτόκολλο.

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.
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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



Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας
Μια ερευνητική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει επιστήμονες, 

γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό το οποίο συμβάλλει στον 

συντονισμό και τη διεξαγωγή της μελέτης. Η ερευνητική ομάδα 

μπορεί να είναι πολύ μεγάλη και να αποτελείται από περισσότερα 

άτομα σε διαφορετικά νοσοκομεία. Ή να αποτελείται μόνο από λίγα 

άτομα. Ας γνωρίσουμε μερικά από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. 

Ο κύριος ερευνητής ή PI (principal investigator) είναι ο υπεύθυνος 

της μελέτης στο σύνολό της. Κάθε μελέτη έχει έναν PI. Αυτό το 

άτομο είναι συνήθως γιατρός ή επιστήμονας. Ο PI σχεδιάζει τη 

μελέτη και διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες εκτελούνται με 

ασφάλεια και σωστά. Επίσης, αποφασίζει τι θα κάνει το κάθε μέλος 

της ομάδας. Ο PI επιτηρεί όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες  

και όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Ο PI διασφαλίζει ότι όλα  

τα μέλη της ομάδας έχουν εκπαιδευτεί σωστά.

Οι συνερευνητές είναι ερευνητές που συνεργάζονται με τον PI. 

Σε αρκετές μελέτες υπάρχουν συνερευνητές. Αυτοί είναι συνήθως 

γιατροί, επιστήμονες ή άτομα από άλλους κλάδους που παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη μελέτη. Οι συνερευνητές μπορεί να βοηθήσουν 

τον PI με τον σχεδιασμό ή την επιτήρηση της μελέτης. Ωστόσο, 

δεν είναι υπεύθυνοι για τη μελέτη στο σύνολό της. Μπορεί να 

εργάζονται πάνω σε ένα μόνο μέρος, όπως η εργαστηριακή δοκιμή  

ή η μελέτη των πληροφοριών της έρευνας. 

Ένας νοσηλευτής έρευνας διαθέτει συνήθως ειδική κατάρτιση 

και εμπειρία σε έρευνες Σε αρκετές μελέτες που περιλαμβάνουν 

ιατρική ή κλινική έρευνα υπάρχει και ένας νοσηλευτής ερευνών 

στην ομάδα. Ο νοσηλευτής συμβάλλει στη διεξαγωγή της μελέτης, 

εστιάζοντας στη φροντίδα και την ασφάλεια των συμμετεχόντων 

στην έρευνα. Ο νοσηλευτής έρευνας συμμετέχει συχνά στον 

συντονισμό των καθημερινών δραστηριοτήτων της μελέτης. 

Ο συντονιστής έρευνας / βοηθός έρευνας είναι το άτομο που 

συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας για  

την οργάνωση των καθημερινών εργασιών στο πλαίσιο της  

μελέτης και τη διεκπεραίωσή τους. 

Μια ερευνητική  
ομάδα συνεργάζεται.
Είτε η ερευνητική ομάδα είναι μεγάλη είτε μικρή, όλα τα μέλη  

της συνεργάζονται, ώστε να είστε όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς 

και να αισθάνεστε όσο το δυνατόν καλύτερα κατά τη διάρκεια της 

μελέτης. Ο PI ηγείται της ερευνητικής ομάδας, αλλά όλα τα μέλη 

συνεργάζονται για την ορθή και ασφαλή διεξαγωγή της μελέτης.  

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας έχουν διάφορες αρμοδιότητες  

με βάση τον ρόλο τους. 

Μερικές από αυτές είναι οι εξής:

Να διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

ικανοποιούν τα κριτήρια συμμετοχής στη μελέτη

Να διασφαλίζουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει  

σαφείς οδηγίες

Να αναθέτουν ή να επιτηρούν τις διαδικασίες της μελέτης 

Να διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες παραμένουν όσο το 

δυνατόν πιο ασφαλείς και υγιείς κατά τη διάρκεια της μελέτης 

Εκτός από την κατάρτισή τους ως γιατροί, νοσηλευτές ή 

επιστήμονες, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας λαμβάνουν 

πρόσθετη ειδική εκπαίδευση στο πλαίσιο της έρευνας. Μαθαίνουν 

πώς να διεξάγουν ερευνητικές μελέτες με ορθό και ασφαλή τρόπο, 

σύμφωνα με τον νόμο. 

Στην ερευνητική μελέτη συμβάλλουν και διάφορα άλλα άτομα.  

Για παράδειγμα, σε μια μελέτη μπορεί να συμμετέχουν:

Φαρμακοποιοί οι οποίοι χορηγούν το φάρμακο της μελέτης

Τεχνικοί εργαστηρίου που παίρνουν αίμα και άλλα δείγματα

Διατροφολόγοι που βοηθούν με τις διατροφικές ανάγκες  

των συμμετεχόντων

Κοινωνικοί λειτουργοί που παρέχουν υποστήριξη και  

μπορούν να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν ψυχολογικά  

και συναισθηματικά ζητήματα και ζητήματα συμπεριφοράς

Προσωπικό γραφείου για τη συλλογή και την εξέταση των 

πληροφοριών
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Ο σημαντικός ρόλος των 
συμμετεχόντων στην έρευνα
Συμμετέχοντας σε μια μελέτη, συμβάλλετε σημαντικά στη 

βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης.

Εσείς και τα υπόλοιπα άτομα που συμμετέχουν στην έρευνα 

καλείστε «συμμετέχοντες στην έρευνα», «ασθενείς έρευνας 

ή μελέτης» ή «εθελοντές έρευνας». Οι ερευνητές δεν θα 

μπορούσαν να αναπτύξουν νέες θεραπείες χωρίς τη συμβολή 

των ατόμων που επιλέγουν να συμμετέχουν στις μελέτες. 

Σε ορισμένες μελέτες οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι 

υγιείς εθελοντές. Σε άλλες πάσχουν από την ασθένεια ή 

την πάθηση που μελετούν οι ερευνητές. Ορισμένες μελέτες 

περιλαμβάνουν και τις δύο ομάδες συμμετεχόντων. Στο 

πρωτόκολλο της έρευνας προσδιορίζονται τα κριτήρια 

καταλληλότητας για τη συμμετοχή σε μια μελέτη.

Τι κάνουν οι συμμετέχοντες 
στην έρευνα;
Κάθε μελέτη είναι διαφορετική. Ένα μέλος της ερευνητικής 

ομάδας θα σας εξηγήσει τον ρόλο, τα δικαιώματα και τις 

αρμοδιότητές σας στο πλαίσιο της μελέτης. Υπεύθυνος 

επικοινωνίας μπορεί να είναι ο συντονιστής έρευνας,  

ο νοσηλευτής έρευνας ή κάποιο άλλο μέλος της ομάδας. 

Προτού αποφασίσετε να συμμετάσχετε, βεβαιωθείτε ότι 

γνωρίζετε ποιος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας και πώς 

μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή  

σε έρευνες, ανατρέξτε στο εκπαιδευτικό υλικό, τα βίντεο  

και τους πόρους μας. 

Επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση:  

catalyst.harvard.edu/services/rsa/.


