ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ «Διερευνώντας το ταξίδι των
ασθενών με καρκίνο του προστάτη στο ελληνικό σύστημα υγείας»
Τι θέλουμε να εξετάσουμε;
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί την καταγραφή εμποδίων, καθυστερήσεων και ανισοτήτων στην
πρόσβαση των ασθενών με καρκίνο του προστάτη στις υπηρεσίες υγείας και έχει ως στόχο το
σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών προς λύση ενδεχόμενων προβλημάτων και βελτίωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του ασθενή. Η μελέτη πραγματοποιείται από τον Τομέα
Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με την υποστήριξη του Συλλόγου
Κ.Ε.Φ.Ι. Η μελέτη έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Βιοηθικής και Ερευνητικής Δεοντολογίας της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και τα δεδομένα εμπιστευτικά. Εξαρτάται
αποκλειστικά και μόνο από εσάς εάν θα συμμετάσχετε ή όχι στην έρευνα. Μπορείτε να
αποχωρήσετε οποιαδήποτε στιγμή ή να μη συμμετάσχετε στην έρευνα χωρίς να εξηγήσετε τους
λόγους. Η απόφασή σας να αποχωρήσετε οποιαδήποτε στιγμή ή να μη συμμετάσχετε στην έρευνα,
δεν θα επηρεάσει με κανένα τρόπο το είδος και το επίπεδο της φροντίδας που θα σας παρασχεθεί.

Συμμετοχή στην έρευνα - Διαδικασία
Εάν συμφωνήσετε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να συμμετέχετε στο πρώτο ή στο
δεύτερο στάδιο της έρευνας. Στο πρώτο στάδιο θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ορισμένες
ερωτήσεις σχετικά με τη εμπειρία σας με την πάθηση και τη φροντίδα υγείας που λάβατε κατά τη
διάρκεια της θεραπείας σε μία συνάντηση, η οποία θα γίνει σε χώρο και ώρα της επιλογής σας. Με
τη σύμφωνη γνώμη σας, θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός καταγραφέας φωνής. Το περιεχόμενο
της συζήτησης θα απομαγνητοφωνηθεί και θα ανωνυμοποιηθεί. Επίσης, θα σας ζητηθεί να
υπογράψετε το Δελτίο Συγκατάθεσης.
Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, ένας ερευνητής θα

επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας στον αριθμό που θα υποδείξετε και θα ζητήσει τις
απαντήσεις σας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν την εμπειρία σας από την
πάθηση και τις υπηρεσίες υγείας.
Οι πληροφορίες που θα μας δώσετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της
παρούσας έρευνας. Οι υποχρεώσεις σας για τη συμμετοχή στην έρευνα ολοκληρώνονται με την
καταγραφή των απαντήσεων σας είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο στάδιο.

Δήλωση συμμετοχής
Αν έχετε βιώσει τον καρκίνο του προστάτη, έχετε διαγνωστεί μετά το 2015, έχετε ολοκληρώσει
το βασικό σχήμα της θεραπείας σας και θέλετε να βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια παρακαλώ
συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Για οποιαδήποτε απορία
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κυρία Ελευθερία Καραμπλή, στον Τομέα Οικονομικών της
Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, στα τηλέφωνα 213-2010241 και 6948211299.
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