
Κοινωνική και

Συμπεριφορική Έρευνα

Τι είναι η κοινωνική και 
συμπεριφορική έρευνα;

Η κοινωνική και συμπεριφορική έρευνα μελετά 
πώς και γιατί τα άτομα συμπεριφέρονται με 
συγκεκριμένο τρόπο σε ορισμένες καταστάσεις 
και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την 
ανθρώπινη υγεία. Οι ερευνητές εξετάζουν 
μεμονωμένα άτομα ή μεγαλύτερες ομάδες, 
όπως οικογένειες, κοινότητες και κοινωνίες 
για να βρουν τρόπους να επιλύσουν κοινωνικά 
προβλήματα και να βελτιώσουν την υγεία. 

Οι ερευνητές μπορεί να αναζητούν 
απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:
•  Γιατί ορισμένα άτομα δεν λαμβάνουν τα 

φάρμακα που τους έχει συνταγογραφήσει 
ο γιατρός τους

•  Πώς ανταποκρίνονται οι κοινωνίες στη βία 
των συμμοριών 

•  Τι βοηθά τα παιδιά να κάνουν υγιεινές 
επιλογές διατροφής

•  Γιατί ορισμένοι έφηβοι έχουν επικίνδυνες 
συμπεριφορές

•  Τι βοηθά τους ηλικιωμένους να ζουν 
ανεξάρτητοι

•  Γιατί οι άνθρωποι ζουν περισσότερο σε 
ορισμένες χώρες σε σύγκριση με άλλες 

Ποιος συμμετέχει στην κοινωνική και 
συμπεριφορική έρευνα;
•  Ενήλικες και παιδιά

•  Οικογένειες

•  Κοινότητες

•  Τοπικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές και 
κοινωνικές ομάδες

•  Άτομα που πάσχουν από μια ασθένεια 
ή πάθηση που μελετάται Έχετε άλλες ερωτήσεις; 

Καλέστε:

Ρωτήστε τα εξής:  

1. Ποιος είναι ο σκοπός της μελέτης;

2. Τι θα συμβεί αν συμμετάσχω;

3. Τι είδους ερωτήσεις θα μου κάνετε;

4. Πόσο θα διαρκέσει η μελέτη;

5. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για μένα;

6. Θα με ωφελήσει η συμμετοχή στη μελέτη;

7. Θα επιβαρυνθώ με κάποια έξοδα;

8. Τι θα κάνετε με τα στοιχεία μου στην έρευνα;

9. Πώς προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

10. Τι συμβαίνει εάν αποφασίσω να εγκαταλείψω 
τη μελέτη πρόωρα;

Αυτό το φυλλάδιο περιέχει γενικές πληροφορίες για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται για την 
παροχή ιατρικών συμβουλών. Μιλήστε με το γιατρό σας 
ή την ερευνητική ομάδα προτού προβείτε σε ενέργειες 
σχετικές με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το 
φυλλάδιο, ώστε να σας δώσουν συμβουλές ειδικά για την 
κατάστασή σας.
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Η συμμετοχή σε μια κοινωνική και συμπεριφορική 
ερευνητική μελέτη συχνά σημαίνει να απαντάτε 
σε ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου που θα 
συμπληρώσετε ή που μπορεί να σας ρωτήσει ο 
ερευνητής από το τηλέφωνο. Σε ορισμένες μελέτες, οι 
ερευνητές θα σας πάρουν μια συνέντευξη και θα σας 
θέσουν ερωτήσεις για να πείτε στον ερευνητή πώς 
αισθάνεστε σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Σε 
άλλες μελέτες, οι ερευνητές μπορεί να σας παρατηρούν 
ενώ κάνετε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
Ορισμένες μελέτες μπορεί να περιλαμβάνουν την 
εξέταση των ιατρικών σας φακέλων.

Ορισμένες μελέτες δεν θα σας ωφελήσουν ατομικά, 
αλλά η συμμετοχή σας μπορεί να βοηθήσει άλλους 
στο μέλλον. Οι ερευνητές μπορεί να καταφέρουν να 
βελτιώσουν την υγεία μιας κοινότητας ή να βοηθήσουν 
μια ομάδα με μια συγκεκριμένη ασθένεια ή πάθηση.

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

Πριν αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε μια μελέτη, 
πρέπει να καταλάβετε το σκοπό της μελέτης. Πρέπει 
να μάθετε τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνετε για 
τη μελέτη και πόσο θα διαρκέσει, και εάν θα λάβετε 
πληρωμή για τη συμμετοχή σας. 

Η συμμετοχή σε έρευνα είναι δική 
σας 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 ερευνητική ομάδα 
θα δει μαζί σας το Έντυπο Συγκατάθεσης Κατόπιν 
Ενημέρωσης. Θα σας εξηγήσουν τους στόχους 
της μελέτης και τους πιθανούς κινδύνους και 
οφέλη. Ζητήστε βοήθεια εάν υπάρχει κάτι που δεν 

καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει ποτέ να νιώθετε πιεσμένοι 
ή βεβιασμένοι. Η συμμετοχή σε μια ερευνητική 
μελέτη είναι απόλυτα εκούσια – είναι δική σας 
επιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη, οποιαδήποτε 
στιγμή, για οποιονδήποτε. 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη 
συμμετοχή σε μια κοινωνική και 
συμπεριφορική έρευνα;
Ένας από τους κοινούς κινδύνους της συμμετοχής 
σε κοινωνική και συμπεριφορική έρευνα είναι ότι οι 
ιδιωτικές πληροφορίες που μοιραστήκατε με τους 
ερευνητές ενδέχεται κατά λάθος να κοινοποιηθούν 
σε άλλους. Οι ερευνητές θα εξηγήσουν τους τρόπους 
που προστατεύουν τις πληροφορίες. Τις περισσότερες 
φορές, ακόμα και αν ο ερευνητής γράψει έναν 
άρθρο σχετικά με τη μελέτη, το όνομά σας δεν θα 
εμφανίζεται.  

Ενδεχομένως να νιώσετε άβολα να απαντήσετε 
ορισμένες ερωτήσεις που σας κάνουν οι ερευνητές. 
Μπορείτε να αποφασίσετε να μην απαντήσετε 
σε οποιαδήποτε ερώτηση σας κάνει να νιώθετε 
άβολα και μπορείτε να σταματήσετε τη συνέντευξη 
οποιαδήποτε στιγμή.

Συγκεκριμένοι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς 
στο Έντυπο Συγκατάθεσης Κατόπιν Ενημέρωσης. 
Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε αυτούς τους κινδύνους 
προτού συμφωνήσετε να συμμετάσχετε στην μελέτη.

Τι σημαίνει η συμμετοχή σε μια κοινωνική και συμπεριφορική  
ερευνητική μελέτη; 


