
Θα πρέπει να συμμετάσχω 
σε μία έρευνα;

Health Research

Ερωτήσεις;   
Καλέστε μας στο

Ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε πριν 
από τη συμμετοχή σε μία μελέτη: 

Γιατί διεξάγεται η μελέτη:

Τι θα συμβεί εάν συμφωνήσω να συμμετάσχω;

Θα μπορούσε η μελέτη να με βοηθήσει; Θα μπορούσε να 

βοηθήσει άλλους;

Μπορεί να υποστώ βλάβη κατά τη διάρκεια της μελέτης;

ΘΑ πληρωθώ για τη συμμετοχή μου στη μελέτη;

Θα πρέπει να πληρώσω για οτιδήποτε, εάν συμμετάσχω 

στη μελέτη;

Πώς θα προστατεύονται οι προσωπικές μου πληροφορίες;

Τι θα συμβεί εάν υποστώ βλάβη στη μελέτη;

Πόσο θα διαρκέσει η μελέτη;

Μπορώ να αποχωρήσω από τη μελέτη σε οποιαδήποτε 

στιγμή.

Ποιον πρέπει να καλέσω με ερωτήσεις σχετικά με τη 

μελέτη;
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Χάρτης Δικαιωμάτων 
Συμμετεχόντων σε Έρευνες
Ως συμμετέχων στην έρευνα, έχετε τα εξής δικαιώματα: 

Να αντιμετωπιστείτε με φροντίδα και ευγενικό τρόπο. 

Να σας ειπωθεί τι προσπαθεί να ανακαλύψει η μελέτη.

Να κατανοήσετε κάθε φόρμα που σας ζητείται να υπογράψετε ή 
να συμπληρώσετε.

Να κατανοήσετε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της μελέτης και τι 
την κάνει να διαφέρει από την τυπική ιατρική περίθαλψη.

Να ενημερωθείτε για πιθανές παρενέργειες ή δυσφορίες που 
μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε οφέλη από τη συμμετοχή 
στη μελέτη.

Να ενημερωθείτε για άλλες επιλογές θεραπείας και πώς μπορεί 
να είναι καλύτερες ή χειρότερες από τις θεραπείες της μελέτης.

Να σας ειπωθεί ποια θεραπεία είναι διαθέσιμη για εσάς, εάν 
προκύψουν ιατρικά προβλήματα κατά τη συμμετοχή σας στη 
μελέτη.

Να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τη μελέτη.

Να αφιερώσετε το χρόνο που χρειάζεστε όταν αποφασίζετε εάν 
θέλετε να συμμετάσχετε στη μελέτη.

Να σας ειπωθούν νέες πληροφορίες που εμφανίζονται κατά τη 
διάρκεια της μελέτης, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 

απόφασή σας να παραμείνετε στη μελέτη.

Να αρνηθείτε να συμμετάσχετε στη μελέτη ή να αλλάξετε γνώμη 
σχετικά με τη συμμετοχή στη μελέτη μετά την έναρξή της.

Να λάβετε ένα αντίγραφο του εντύπου συγκατάθεσης που 
υπογράψατε εάν αποφασίσατε να συμμετάσχετε στη μελέτη. 
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Ο όρος «κλινική έρευνα» περιγράφει μελέτες

που συλλέγουν νέες πληροφορίες για την ανθρώπινη υγεία

και τις νόσους. Η κλινική έρευνα εμπλέκει συμμετέχοντες

στην έρευνα, για τη δοκιμή νέων φαρμάκων, διαδικασιών ή

συσκευών, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του τρόπου

λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού.

. 

Ο οδηγός σας για να κατανοήσετε
τη διαδικασία κλινικής έρευνας

Γιατί να συμμετάσχετε εθελοντικά 
στην Κλινική Έρευνα;

Η ανάπτυξη νέων ιατρικών μεθόδων αντιμετώπισης 

και θεραπειών θα ήταν αδύνατες χωρίς τη βοήθεια των 

συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Με την εθελοντική συμμετοχή σας σε μια μελέτη, θα 

βοηθήσετε άλλους, μέσω της συμβολή σας στην ιατρική 

έρευνα.

Θα μπορούσατε επίσης να βοηθήσετε τους ερευνητές να 

μάθουν για μία νόσο ή πάθηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να δοκιμάσετε ένα 

νέο φάρμακο, μια διαδικασία ή συσκευή πριν  διατεθεί 

εκτός των ερευνητικών μελετών. Ωστόσο, μπορεί να μην 

λειτουργούν καλύτερα από αυτά που είναι ήδη διαθέσιμα.
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Αυτό το φυλλάδιο περιέχει γενικές πληροφορίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς και 
δεν έχει σκοπό να παρέχει ιατρικές συμβουλές. Συζητήστε με τον γιατρό σας ή την 
ερευνητική ομάδα για συμβουλές σχετικά με την προσωπική σας κατάσταση και τα 
προβλήματα υγείας σας.

Αυτό το υλικό αποτελεί εργασία του New England Research Subject Advocacy 
Group, με συνεισφορές από συνδεδεμένα πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά κέντρα 
υγειονομικής περίθαλψης των ιδρυμάτων μελών. 



Κοινές παρανοήσεις
σχετικά με την Κλινική Έρευνα

Ο γιατρός ή η ερευνητική ομάδα δεν θα
πρότεινε μία μελέτη, εκτός αν είναι καλό 
για μένα.
Αυτό δεν αληθεύει! Διεξάγουμε την έρευνα για να 

μάθουμε ποια θεραπεία είναι καλύτερη. Κανείς δεν 

μπορεί να εγγυηθεί ότι η θεραπεία που μελετάται θα 

είναι καλύτερη από την τυπική διαθέσιμη θεραπεία.

Εάν ο γιατρός μου ζητήσει να 
συμμετάσχω, πρέπει πραγματικά να πω 
ναι.
Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε ή όχι να 

συμμετάσχετε σε μία μελέτη.

Είναι προσωπική σας απόφαση και αν πείτε όχι, η 

περίθαλψή σας στο νοσοκομείο ή η σχέση σας με το 

γιατρό σας δεν θα αλλάξει. 

Μόλις αποφασίσω να συμμετάσχω στη 
μελέτη, δεν μπορώ να αλλάξω γνώμη. 
Είστε ελεύθεροι να σταματήσετε τη συμμετοχή σας 

σε οποιαδήποτε στιγμή. 

Εάν συμφωνήσω να συμμετάσχω σε μία 
φαρμακευτική έρευνα,
θα λάβω το νέο φάρμακο.
Όχι απαραίτητα. Πολλές μελέτες για νέα φάρμακα 

περιλαμβάνουν ένα φάρμακο «ελέγχου». Αυτό 

θα μπορούσε να είναι ένα φάρμακο που έχει ήδη 

εγκριθεί ως θεραπεία ή ένα ψεύτικο χάπι (που 

ονομάζεται εικονικό φάρμακο). Στις περισσότερες 

μελέτες, οι συμμετέχοντες ανατίθενται τυχαία στο νέο 

φάρμακο ή στο εικονικό φάρμακο. Ούτε εσείς, ούτε ο 

ερευνητής μπορεί να επιλέξει τι παίρνετε. 

Τι είναι η Κλινική Έρευνα;
Ο όρος «κλινική έρευνα» περιγράφει μελέτες για 

τη συλλογή νέων πληροφοριών σχετικά με την 

ανθρώπινη υγεία και τις νόσους. Η κλινική έρευνα 

εμπλέκει συμμετέχοντες στην έρευνα για τη δοκιμή 

νέων φαρμάκων, διαδικασιών ή συσκευών ή την 

καλύτερη κατανόηση

του πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος οργανισμός. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μελετών κλινικής έρευνας: 

Οι γενετικές μελέτες βρίσκουν το ρόλο των γονιδίων σε 

διαφορετικές νόσους.

Οι μελέτες πρόληψης  δοκιμάζουν τρόπους πρόληψης 

συγκεκριμένων νόσων.

Οι μελέτες συμπεριφοράς  δοκιμάζουν το πώς ενεργούν 

οι άνθρωποι σε διαφορετικές καταστάσεις.

Οι φυσιολογικές μελέτες   ενισχύουν την κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού.

Οι κλινικές δοκιμές  είναι μελέτες ενός φαρμάκου, μιας 

διαδικασίας ή μιας ιατρικής συσκευής που χρησιμοποιείται 

σε υγιείς συμμετέχοντες ή σε άτομα που έχουν μια 

συγκεκριμένη νόσο.

Κλινικές δοκιμές νέων φαρμάκων διεξάγονται σε διαφορετικές 

φάσεις για να απαντηθούν διαφορετικές ερωτήσεις. 

Οι μελέτες Φάσης Ι  δοκιμάζουν ένα νέο φάρμακο για 

πρώτη φορά στον άνθρωπο για να διαπιστωθεί αν είναι 

ασφαλές.

Οι μελέτες Φάσης ΙΙ   περιλαμβάνουν περισσότερους 

ανθρώπους, για να δουν εάν το νέο φάρμακο λειτουργεί..

Οι μελέτες Φάσης ΙΙΙ  διεξάγονται σε μεγάλες ομάδες 

ανθρώπων για να δουν αν το νέο φάρμακο λειτουργεί 

καλύτερα από αυτό που είναι ήδη διαθέσιμο.

Οι μελέτες Φάσης IV  πραγματοποιούνται μετά την 

έγκριση του φαρμάκου από την Υπηρεσία Τροφίμων και 

Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), για να βρεθούν περισσότερες 

πληροφορίες.  
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Πώς θα προστατεύομαι εάν 
συμμετάσχω σε
μία Ερευνητική Μελέτη;
Οι ερευνητές σχεδιάζουν μελέτες που διατηρούν τους 

κινδύνους για τους συμμετέχοντες όσο το δυνατόν 

χαμηλότερους. Υπάρχουν επίσης νόμοι για την προστασία 

των συμμετεχόντων. 

Όλες οι κλινικές μελέτες έχουν ένα πολύ λεπτομερές 

σχέδιο μελέτης που ονομάζεται «πρωτόκολλο» και εξηγεί 

πώς θα διεξαχθεί η μελέτη. 

Μια ομάδα γιατρών, νοσοκόμων, ερευνητών και

μελών της κοινότητας εξετάζουν προσεκτικά κάθε 

πρωτόκολλο. Αυτή η ομάδα ονομάζεται Επιστημονικό 

Συμβούλιο Εγκρίσεων ή IRB. Διασφαλίζουν ότι η μελέτη 

διεξάγεται δίκαια, με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κίνδυνο 

για τους συμμετέχοντες. 

Όταν εγγραφείτε σε μια μελέτη, θα λάβετε τα

στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου της μελέτης, μαζί 

με έναν αριθμό τηλεφώνου του IRB, για οποιαδήποτε 

ζητήματα και ερωτήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια. 

Μερικές πιο επικίνδυνες μελέτες περιλαμβάνουν επίσης 

μια άλλη ομάδα αξιολόγησης που ονομάζεται Συμβούλιο 

Παρακολούθησης Δεδομένων και Ασφαλείας (DSMB). Ένα 

DSMB αποτελείται από γιατρούς που δεν συμμετέχουν 

στη μελέτη. Διασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι συμμετοχής στη 

μελέτη είναι όσο το δυνατόν χαμηλότεροι.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι κατά τη συμμετοχή στην 

έρευνα. Ορισμένα φάρμακα ή διαδικασίες μπορεί να 

έχουν δυσάρεστες ή σοβαρές παρενέργειες, όπως και 

απειλητικές για τη ζωή. Μερικές φορές, μπορεί να υπάρχουν 

παρενέργειες τις οποίες οι ερευνητές δεν γνωρίζουν. Τα νέα 

φάρμακα ή οι διαδικασίες δεν είναι πάντα καλύτερα από αυτά 

που είναι ήδη διαθέσιμα. Συζητήστε με την ερευνητική ομάδα 

σχετικά με τους κινδύνους της μελέτης.
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