
Έχετε απορίες; 
Καλέστε μας στο

Πιθανές ερωτήσεις
Έχετε το δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τη  
χρήση τηλεϊατρικής στο πλαίσιο της έρευνας επισκόπησης. 
Ακολουθεί μια λίστα ερωτήσεων που μπορεί να θέλετε να  
κάνετε πριν αποφασίσετε αν θα συμμετέχετε σε μια μελέτη  
με χρήση τηλεϊατρικής.

Τι πρέπει να κάνω για να προετοιμαστώ για την επίσκεψη 
μελέτης τηλεϊατρικής;

Θα πρέπει να μεταβώ στον χώρο της μελέτης για τις 
επισκέψεις στο πλαίσιο της μελέτης; Πόσο συχνά πρέπει  
να μεταβαίνω εκεί;

Μπορεί η χρήση τηλεϊατρικής να αλλάξει το διάστημα που 
απαιτείται για τη λήψη της θεραπείας μου ή την εφαρμογή 
της διαδικασίας στο πλαίσιο της μελέτης;

Θα χρειαστώ προσωπικό εξοπλισμό (τηλέφωνο, tablet, 
υπολογιστή) για τη συμμετοχή στη μελέτη; Θα πρέπει  
να έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο;

Θα πρέπει να πληρώσω για τον εξοπλισμό τηλεϊατρικής  
που χρησιμοποιείται στη μελέτη;

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από τη χρήση τηλεϊατρικής 
στη μελέτη;

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι από τη χρήση τηλεϊατρικής 
στη μελέτη;

Πώς θα προστατευτούν οι πληροφορίες υγείας μου;

Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσω αν έχω ερωτήσεις 
σχετικά με τη χρήση τηλεϊατρικής στη μελέτη;

Τι θα συμβεί αν αποφασίσω να διακόψω τη χρήση 
τηλεϊατρικής κατά τη διάρκεια της μελέτης; Μπορώ  
να συνεχίσω να συμμετέχω στη μελέτη;

ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Έρευνα στον τομέα της υγείας

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

Η τηλεϊατρική χρησιμοποιεί τεχνολογίες,  

όπως ο υπολογιστής ή το βίντεο, για την παροχή 

υπηρεσιών και υγειονομικής περίθαλψης.  

Οι πάροχοι υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τηλεϊατρική  

για να ενημερωθούν για τους ασθενείς και να τους 

παρέχουν θεραπεία από απόσταση. Ορισμένοι 

ερευνητές χρησιμοποιούν, επίσης, την τηλεϊατρική 

για τη συλλογή πληροφοριών στο πλαίσιο κάποιας 

συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης.

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει γενικές πληροφορίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
και δεν προορίζεται να παράσχει ιατρικές συμβουλές. Μιλήστε με τον γιατρό 
σας ή την αρμόδια ομάδα ερευνητών 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.

Πώς πρέπει να προετοιμαστώ 
για μια επίσκεψη μελέτης 
τηλεϊατρικής;
Μιλήστε με την ερευνητική ομάδα. Θα σας πει πώς να 

προετοιμαστείτε και τι θα χρειαστείτε. Συνήθως χρειάζεται  

μια συσκευή επικοινωνίας, όπως ένας υπολογιστής, ένα tablet  

ή ένα smartphone και μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Μερικές φορές 

μπορεί να χρειαστεί, επίσης, μια κάμερα web και μια πηγή ήχου, 

όπως ηχεία υπολογιστή. Η ερευνητική ομάδα θα σας ενημερώσει 

τι να αναμένετε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψη 

τηλεϊατρικής.
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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



Τι είναι η τηλεϊατρική;
Η τηλεϊατρική χρησιμοποιεί τεχνολογίες, όπως ο υπολογιστής ή το 

βίντεο, για την παροχή υπηρεσιών και υγειονομικής περίθαλψης. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την τηλεϊατρική για να ενημερωθούν για 

τους ασθενείς και να τους παρέχουν θεραπεία από απόσταση. 

Επομένως, αν ο πάροχος υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης 

βρίσκεται πολύ μακριά ή δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε 

μαζί του τη στιγμή που τον χρειάζεστε, η τηλεϊατρική μπορεί 

να βοηθήσει. Η τηλεϊατρική δεν αποτελεί ξεχωριστή ιατρική 

ειδικότητα. Αρκετοί γιατροί, όπως οι αλλεργιολόγοι ή οι 

δερματολόγοι, μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

μέσω τηλεϊατρικής. Οι ερευνητές υγείας μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιήσουν την τηλεϊατρική για τη συλλογή πληροφοριών 

από εθελοντές έρευνας (τους επονομαζόμενους «συμμετέχοντες  

σε έρευνα» ή «ασθενείς έρευνας ή μελέτης»).

Ορισμένοι τρόποι χρήσης της 
τηλεϊατρικής από τους ερευνητές 

Οι ερευνητές μπορούν να ελέγχουν ποιοι από τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα βρίσκονται στο σπίτι. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα μπορεί να φορούν συσκευές 

ή να χρησιμοποιούν φορητή τεχνολογία για να καταγράφουν 

και να αποστέλλουν ιατρικές πληροφορίες στο προσωπικό  

που ασχολείται με τη μελέτη. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα μπορούν να χρησιμοποιούν 

υπολογιστές, κινητές συσκευές και άλλου είδους τεχνολογία 

προκειμένου να ενημερώνουν το προσωπικό που ασχολείται 

με τη μελέτη σχετικά με τους προβληματισμούς ή τις 

παρενέργειες που αντιμετωπίζουν. Για παράδειγμα, μπορούν 

να στέλνουν εικόνες ή βίντεο στους ερευνητές και οι 

ερευνητές μπορούν να παρακολουθούν τις παρενέργειες τη 

στιγμή που συμβαίνουν. 

Ποιοι τύποι τηλεϊατρικής 
χρησιμοποιούνται στην έρευνα; 
Τρεις βασικοί τύποι τηλεϊατρικής χρησιμοποιούνται στην έρευνα. 

Διαδραστική τηλεϊατρική – Ένας συμμετέχων στην έρευνα 

και ένας ερευνητής μοιράζονται πληροφορίες, συνήθως με 

τη μορφή ήχου ή βίντεο. Ο συμμετέχων βρίσκεται σε μια 

τοποθεσία και ο ερευνητής σε κάποια άλλη. 

Μη διαδραστική τηλεϊατρική – Σε αυτόν τον τύπο 

τηλεϊατρικής αποστέλλονται πληροφορίες από μια 

τοποθεσία σε μια άλλη. Μια κάμερα ή μια παρόμοια συσκευή 

χρησιμοποιείται για την καταγραφή των πληροφοριών 

και την αποστολή τους σε κάποιον άλλο για εξέταση. 

Για παράδειγμα, ένας ερευνητής μπορεί να στείλει μια 

ακτινογραφία σε κάποιον άλλο γιατρό για να την εξετάσει.

Τηλεϊατρική απομακρυσμένης παρακολούθησης –  

Ένας ερευνητής παρακολουθεί έναν συμμετέχοντα από 

απόσταση. Για παράδειγμα, ένας συμμετέχων που πάσχει 

από διαβήτη μπορεί να φοράει μια συσκευή που αποστέλλει 

σε καθημερινή βάση τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα του 

σε έναν νοσηλευτή ερευνών. Μέσω της απομακρυσμένης 

παρακολούθησης ο συμμετέχων δεν χρειάζεται να 

επισκέπτεται την κλινική τόσο συχνά. 

Ποια είναι τα οφέλη και οι 
κίνδυνοι συμμετοχής σε έρευνες 
που χρησιμοποιούν τηλεϊατρική;
Οφέλη

Δυνατότητα συμμετοχής στην έρευνα από το σπίτι σας. Με 

τον τρόπο αυτόν μπορείτε να συμμετέχετε σε ερευνητικές 

μελέτες ακόμη και αν το κέντρο μελετών βρίσκεται πολύ 

μακριά.

Δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου και χρήματος με 

λιγότερες επισκέψεις στον χώρο της μελέτης.

Κίνδυνοι

Οι ερευνητές δεν μπορούν να εγγυηθούν με σιγουριά το 

απόρρητο και την ασφάλεια των πληροφοριών υγείας σας 

κατά την αποστολή τους μέσω υπολογιστή ή άλλης συσκευής.

Μερικές φορές οι υπολογιστές και οι υπόλοιπες συσκευές 

καθυστερούν ή παρουσιάζουν άλλα προβλήματα.

Ορισμένα μέρη της ιατρικής εξέτασης δεν είναι δυνατά  

μέσω τηλεϊατρικής. Ενδεχομένως να πρέπει να μεταβείτε 

στον χώρο της μελέτης κάποιες φορές.

Στο έντυπο συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης της μελέτης θα 

επεξηγούνται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας 

στη μελέτη. Επίσης, οι ερευνητές θα σας ενημερώσουν σχετικά 

με τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία από ή τον 

περιορισμό αυτών των κινδύνων.
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